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Esas: 1960/21 

1 Numaral1 Ge~ici Kanunun 6 inc1 ma~desine tevfikan 
(Sak1t Reisicumhur ile Ba§vekil ve Vekilleri ve 

eski iktidar mensuplar1n1 ve bunlar1n su~
lar1na i§tirak edenleri) yarg1lamak 

lizere kurulan ''YUKSEK ADALET 
D! Vl~Nt" n1n Duru§ma 

Tu tana g1d1 r. 

A 

Sak1t ve Sabik Ba§vekil Adnan Menderes ile sab1k Ba§veka~ 

let Mliste§ar1 Ahmet Salih Korur'un, san1k bulunduklar1 14.~ayis~ 

1950 den 27.Mayis.1960 tarihine kadar ortlilU odene~in, §Shsi ve 

hususi masraflar1nda kullan1lmas1 suretiyle zimmete gegirilmesi 

ve kanunun tayin ~ttigi maksat d1§1nda keyfi Glarak sarf1 suretiy

le vazifenin suistimali su~lar1ndan dolay1 haklar1nda Yliksek 

Soru§turma Kurulunun 23.10.1960 tarih ve Esas: 55 ve karar 42 

say1l1 karar1n1 havi dosya, zikri ge~en Soru§turma Kurulundan 

18/11/1960 ta rihinde YUks ek Ada let Di van1na tevdi edilmekle Diva

n1n 21 esas numaraS1na kaydedilip duru§ma gUnli i~in 25.Kasim.1960 

Cuma gUnli saat 9,30 tayin edilerek gereken tebliglerin yap1lmas1 

tensip k1l1nd1. 19/11/1960 

Osman Us~Unoz 
zab1 t Ka ti bi 

Sl1LiM BA~OL 
YUksek .Adalet Di van1 Ba§kan1 I 



Esa s: 1960/21 

14 May1s 1950 den 27 May1s 1960 tarihine kadar 

BA~B.AKANLIK ~RTULU ODENEGINiN, OZEL iHTiYAQL.ARtN 
KA~ILANMAS! SURETIYLE ZIMMETE GEQIRILMESi VE 

KANUNUN TAYIN ETTiGi MAKS.AT 'DI~ !ND.A SARFt 
ILE V.AzIFENiN SUiSTIM.ALi FiiLLERi 

D U R U ~ M A S ! 

BiRiNCi OTURUM 

( 25/Ka sim/1960 Cuma) 

.A~1lma saati: 9.30 

loo YUks ek .Adal et Di van1 Ba§kan1 Salim Ba§ol 
200 " n " ttyesi Selman Yorlik 
3a. " " " " : .Abdullah ttner 
4'31 " " " " Ferruh ,Adal1 
5a. " " " n Hasan GUrsel 
6- " " "fl " H1fz1 Ttiz 
7 r.a 

ti " " " N ahi t Sa <;11 oglu 
8'31 n " " " Cahit Ozden 
9- " " " " Mehmet \:okgliler 

1) " " n Ba§savc1s1 : Al tay Omer .. Eges el 
2) 11 " " " Yard1mc1s1 : "'Fahrettin Oztlirk 
~) " n " " " Salim Ertem 
4) " " " " " .Avni Yurts ever 
5) " " " " " Faruk Siret Degermen 
6) " " " " " '~ Orban Erdogan 
7) " " " " " Ni ya zi K1rda r 
8) " " " " " .Ahme t Bayrak 
9) " " " " " SUleyman Ta§ar 
10) " ' " " " " Necdet Dar1c1oglu 
11) " " " " n Tur gut Llileci 
12) "" " " " " Servet Tliztin 

Zab1 t 
A , 

Ka ti bi •••••••••••••••••••••••••••• ~akir Doganay 

BA~KAN ~ San1klar getirildiler, ba~l1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar, mtidafiler haz1r, Yass1ada'da duru§ma salonunda a~1k 
olarak duru§maya ba§land1. · 

YUksek Soru,turma Kurulunun 23/10/1960 tarih, Esas 551 
Karar: 42 numaral1 son tahkikat1n aG1lmas1na dair karar1 okundu. 
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BA9KAN ~ Kararname uzun, 32 sahife, Ba§tan sonuna kadar 
okunduktan sonra sorgulara ba§lanmas1 demek, kararnameyi iki defa 
okumak demek olacag1ndan ve kararname de k1s1mlara ayr1lm1§ bulun
dugundan san1klar1n sorgusuna, kararnamenin okunmas1 ile ba§lana
cak. Her k1s1mda, hangi san1ga temas edilmi§Se o san1ktan gereken 
k1 s1mlar sorula cakt1.r ve yine her zaman oldugu gi bi sorgular bit ..... 
med en hi~ bir taraftan sual sormak, vesaire· suretiyle mlidahale 
edilmeyecektir. Sorgular1n bi ttigini, ben "Sorgular bi tmi§tir" 
§eklinde a~1k olarak s6yliyecegim. 

SANIK ADNAN MENDERES Mi+DAFii BURHAN APAYD!N - Efendim, 
bu hususta bir vazife itiraz1m olacakt1r. Kararname, sorgu ile 
beraber ylirUtUlecegine g5re itiraz1m1n arz1na musaade buyrulmas1-
n1 rica ediyorum. 

B.A~K.AN .,. Pe ki. 
Bir de Bilirki§i gag1rm1§t1k. Bu mesele hakk1nda 

Bilirki~i s1fat1 ile tetkikat ve tahkikat yapml§• Bu itibarla ka
rarname okunurken ve sorgular ~ap1l1rken mlita1aas1na mUracaat et
mek tizere huzura a11nd1. Evvela Bilirki§1Ye yemin ettirecegim. 

Ad1n1 z ? 

BiLiRKi~i - Cafer Tayyar Sad1klar. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR ~ Sadik. 

BA9KAN - Ka~ dogumlusunuz ? 

BiLiRKi~i CAFER TAYY.AR S.AD!KL.AR ,.. 1931. 

B.A~K.AN ~ 9imdi ne i§ ya p1yor sunu z ? 

BiLiRKi§i C.AFER TAYYAR S.AD!KLAR - Maliye Mlifetti§iyim. 
A 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz? Bi11rki§111ge mani 
halin1 z var m1 ? 

BILIRKi~i C.AFER T.AYY.iiR S.AD!KL.AR - Yak. 

BA~~AN ~ Yemin ettirecegim. 

(Bilirki§iYe yemin ettirildi). 

BA~K.AN - Burhan Apayd1n, buyurun l 

SANIK .ADN.lrn MENDERES MUDAFii BURH.hN AP.AYDIN - B0§bakan,,. 
11g1n ortlilU odeneginin, 9zel ihtiya~lar1n kar§1lanmas1 suretiyle 
zimmete ge~irilmi§ ve kanunun tarif ettigi maksat d1§1nda sarf1 
ile vazifenin su1stimal1 fiilleri ile ilgili iddia z1mm1nda Yliksek 
Adalet Divan1 nezdinde mtivekkilim Adnan Menderes aleyhine a~1lm1§ 
6lan d~va dolay1siyle vazifeye mUteallik itiraz1m1 B§a~1daki sebep
ler taht1nda arz ederim. 
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A 

1~ Te~kilat1 Ssasiye Kanunumuzun 100.lincti maddesine gore: 
(Bliylik Millet Meclisine merbut ve Devletin varidat ve mesarifat1n1 
Kanunu·· mahsubuna tevfikan ~Urakabe ile mlikellef bir Divan1 Muhase
ba t Mlies ses tir.) 

16/Haziran/1934 tarih ve 2514 say1l1 Divan1 Muhasebat 
Kanununun birinci maddesi, Te§kilat1 Esasiye Kanunumuzda mali kaza 
kontrol mliessesesi olarak yer alm1§ bulunan Divan1 Muhasebat1n ~ 
va zifesini §U suretle ta rif e tmi§ti~: "Di van1 Muhas eba t, Te§kila t1 
Esasiye Kanununun 100 Uncli maddesi hUkmline gore Bliylik Millet.Mecli· 
sine bagl1 ve Devletin blittin varidat ve masraflar1 ile mallar·1 ve 
hesaplar1n1 onun nam1na bu kanun hU:kUmlerine gore mlirakabe ve Dev
let mallar1n1 sarf ve idare ve muhafaza edenlerin hesaplar1n1 tet
kik ve muhakeme ile mlikelle f bir hey' ettir. " 

Kararnamenin -Cl- drtUlU odenegin mahiyeti) k1sm1n1n (b) . 
bendinde ortlilU odenegin 1050 numaral1 Muhasebei Umumiye Kanununun 
77.inci maddesine sarf gaye ve yeri gosterilmekle kullan1lmas1n1n 
takyid edildigine i~aret olunmu§tur. Yine kararnamenin, mUdaf8a
lar1n tetkik ve tahlili k1sm1n1n (2) No.lu bendinde, hdnan Menderes' 
in ortlilli odenegin nevli §Bhs1na mlinhas1r bir 8denek olup sarf 
yerleri Blitgede diger orneklerde oldugu gibi tertip ve tesbit edil
medigi yolundaki mlidafaas1n1 cerh ~tmek maksad1 ile, yukar1da 
arzettigim itham ve iddian1n Hukuk1 ve kanun1 sebebini teyiden 
(Ba§bakarl1k bli~gesinin 406.1nc1 fasl1na konan odene~in kar§1s1na 
sadece (Orttilti Odenek), (Gizli Tahsisat) ibaresi konulmakla beraber, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 77.inci maddesinde odenegin sarf yer 
ve mevzuunun tayin edilmi§ oldugu, mevzuat1m1a1n tetkiki k1sm1nda 
belirtilmi~tir.) "Bundan ba~ka, kararnamenin (San1klar1n sorumlu,.. 
lugu) ~1sm1n1n bir numaral1 bendinde T.C.K. nun 202. inci maddesi~ 
ni ihlal eden fiilin (Muhasebei Umumiye Kanununun tayin ettigi 
maksat ve mevzu d1§1nda sarf etmek suretiyle vazifesinl suist+mal 
ettigi) ~~klinden ibaret oldugu sarahatle tavsif edilmi~tir. Iddia 
veQhile hadisede 1050 say1l1 Muhasebei Umumiye Kanununun 77. inci 
maddes~nin kabili tatbik oldugunun kabul edilmesi halinde sarfiya
t1n mevzuu ve maksada uygun olup olmad1g1n1n tetkik ve muhakemesi 
vazifesi Divan1 Muhasebata ait bulunmaktad1r. 

A 

Te§kilat1 Esasiye Kanunumuzda mer'i bulunan 100. Uncli 
maddesine ve bu maddeye istinaden isdar edilmi§ ve halen mer'i 
Divan1 Muhasebat Kanununun birinci maddesine istinaden, tahsisat1 
mesturenin mevzu ve maksat bak1m1ndan 1050 say1l1 kanunun 77• inci 
maddesine gore tayin olunan usuller dairesinde sarf edilip edilme~ 
digini ayni kanunun mtiteakip maddeleri geregince tetkik ve muhake~ 
me etmek Yliksek 1~dalet Divan1ndan once, Divan1 Muhasebat1n vazife-
sine girer. • 

Divan1 Muhasebat, tetkikat ve muhakemeyi dosya lizerinden 
yapar ve ~arar verir. Bu karar, mes'uliyet veya beraate mliteallik
tir. Mes'uliyete mliteallik karar, zimmeti ortaya koyar, bu karara 
kar§l kazai olarak Divan1 Muhasebat Umumiye Hey'etinde alakal1s1 
itiraz eder ve bu itiraz Temylzen tetkik olunur. Neticede ittih~z 
olunacak karara mlisteniden a1akal1s1 takip edilir ve zimmet"te gozU
ken paran1n tahsili cihetine gidilir. 



) 
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A 

Divan1 Muhasebat, bu tetkikat ve muhakEmesi sonunda, ce*'a1 
mevzuak1m1z bak1m1ndan, sarfiyattaki usulslizllik haricinde, mesela; 
sahtekarl1k, hile, tahrifat gibi (Sahte fatura, pul hilesi, imza 
taklidi, evrakta tahrifat v.s.) fiil ve hareketler sonucunda zimme
te gegirme halleriyle kar§1la§1rsa, cezai takibata gegilmesi igin 

• 2514 say1l1 kanunun 22.inci maddesinin (E) bendi geregince Maliye 
Vek~letine ve alakal1 makamlara Divan1 Muhasebat Mliddeiumumiligi 
marifetiyle yaz1 ile bildirir. 

YUksek Soru§turma Kurulu kararnamesi, Divan1 Muhasebat 
taraf1ndan ittihaz olunan bir karar ve bu karar1na kendisine bil
dirmesine mliteallik bir yaz1ya dayanmamaktad~r. Kararnamenin !V. 
numaral1 bendinde Ba§bakanl1k OrtUlU odeneginin 1950 ~ 1960 y1lla~ 
r1na ai t sarf evrak1n1n ve sarfiyat1n tesbi t ve tasnifinin Bilir-
k1§1Ye yapt1r1ld1g1 mli§ahede olunmaktad1r. Bu suretle Ytiksek Adalet 
Divan1na mlivekkilim l~dnan Mendere§'i maznun s1fat1 ile sevkeden 
kararname, her §eyden .once Te§kilat1 Esasiye Kanunumuzun 100.lincli 
maddesini ~ignemi§ bulunmaktad1r. 

Saniyen ayni kararname Muhasebei 'Q'mumiye Kanunu ile Divan1 
Muhasebat Kanunu hlikUmlerini de a~1k~a ihlal eylemektedir. 

2• D1van1 Muhasebat Kanununun 100.Uncli maddesine gore 
(Blitge hesab1n1n kesilmesi hesab1 kat'i kanunu ile olur. Hesab1 
Kat'i Kanunu maddeler Uzerine mUrettep bir m.etinle varidat ve 
masraf cetvellerinden terekklip eder. ~ekil ve taksimat, muvazeneyi 
umumiye kanununa tamamiyle mlitenaz1r bulunur.) 

Btitg enin ta tbiki mliteakip, Muha s eba t Di van1n verdi gi 
mutabakat beyannamesi geregince Btiylik Millet Meclisi BUtge tatbi
kat1n1n dogTu olduguna kani olunca bir kesin hesap kanunu kabul 
eder. Vaz olun~n bu kanun kar§1s1nda; varidat ve masarifin mes'ul 
~e vazifeli alakal1lar1 te§rii kuvvet taraf1ndan ibra edilmi§ olur. 

He~ab1 Kat'i kanunlar1 muvacehesinde, Yliksek hdalet Diva
n1 mevzuu davay1 rli'yetle vazifeli degildi~. Zira, hesab1 kat'i 
kanunlar1 ilga olunmam1§t1r. Buna binaen davay1 rli'~etin, hesab1 
kat'i kanunla~1n1 yani bir kanunu tadil veya ilga manas1na ve neti
cesini tazammun edecegini ve bu suretle te§rii kaza fonksiyon ve 
vazifelerini nefsinde birle~tirmi~ duruma girecegini YUkse Adalet 
Divan1n1n takdirlerine arzederim. 

3~ Kararnamenin sevk maddesine gore, mtivekkilim (memur) 
olarak vas1fland1r1lm1§t1r. Halbuki, Ba§vekil (Memur) degildir. 
Ceza Kanununun tatbikat1nda Vekiller,memur addedilmekte ise de, 
"Ba§Vekil va zife 1le ilgili degil ·ve hareketlerinden dolay1 Ceza 
Kanunumuz bak1m1ndan "memur" say1lamaz. 

1 say1l1 kanunun 6.1nc1 maddesi Yliksek hdalet Divan1na 
Ba§vekili yarg1lamak yetkisini tan1maktad1r. Te§kilat1 Esasiye 
Kanuriumuzun mlilga 45.inci maddesi Ba§vekilin riyaseti alt1nda 
Vekillerin (icra Vekilleri Hey'eti)ni te§kil etti~ini kayd ederek, 
mtilga 46.1nc1 maddede Ba§Vekil ve Vekillerin, Hlikumetin umum1 
siyasetinden mti~tereken mes'ul olduklar1 hlikmli yer alm1§ v~ ayni 
maddenin 2. inci f1kras1 Vekillerden her birinin kendi selahiyeti 
dairesinde-ki icraattan mtinferiden mes'uliyetine i§aret etmi§tir.~ 
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Buna binaendir ki, vazifeleri ile ilgili hususlarda Vekiller muay~ 
yen hallerde Ceza Kanununun tatbikat1nda memur addedilmemi§lerdir. 
Bir say1l1 kanunun 19.uncu maddesinin 2.inci f1kras1 dahi buna 
miitenaz1r hUkroii muhtevidir. 

I\ 

Yliksek"Adalet Divan1, bir ba§ka davada Ba§vekilin vazife 
ve s1fatiyle alakal1 olsnn veya olmas1n kendisine isnat olunabile~ 
eek bilclimle su~lara ait da~alar1 muhakemeye vazifeli olduguna dair 
karar vermi§ ise de, hadisemizde sevk maddesine Ba~vekilin memur 
s1fat1 i~afe edilmi§ bulunuldugundan ve halbuki 1 say1l1 kanunun 
6.1nc1 maddesi Ytiksek bdalet Divan1na Ba§vekili (Ba§vekil) s1fat 
ve vazifesinden dolay1 evvel emirde yetki vazife tan1d1g1ndan hak
k1nda memur s1fat1n1 kanuni unsur olarak §art koy~n bir kanun ve 
htikmlinlin tatbik edilememesi geiekece~i cihetle, davay1 rti'yete 
s1fat ve kanun maddesi bak1m1ndan vazife dl§l kilmaktad1r. 

N e t i c § : Yukarda arzetti~im sebeplere binaen vazife~ 
sizlik karar1 verilmesini hlirmetlerimle talep ve rica ederim. 

BA~KAN - Ne diyorsunuz efendim ? 

B.A~S.AVC! "" San1klar, Yiik~ek hdalet Di van1na TUrk Ceza 
Kanununun muayyen maddelerini ihlal etmi§ olmaktan dolay1 getiril
mi§lerdir. Bunlardan birisi Ttirk Ceza Kanununumuzun 202.inci madde
sidir. Metni aynen okuyorum: 

"(Kendisine tevcih olunan ba~ka vazife dolay1siyle muhafa
zas1na •••• " okudu.) 

"203.Uncii maddede bu zimmetin meydana ~1kmamas1 i~in hiyle 
ve hud'a kullanmak suretiyle ••• " 

Say1n Meslekda§1m1z1n bahsettigi husus aai zimmet mevzuu
dur ki, Divan1 Euhasebat1n Devlet sarfiyat1n1 kontrol bak1m1ndan 
yapt1g1 mali bir mlirakabeden ibarettir. Ve mevzuumuzun tamam1 ile" 
d1§1ndad1r. Ttirk Ceza Kanununun muayyen maddelerindeki unsuru ihlal 
etmi§ olmaktan dolay1 ve bir say1l1 kanunun 6.1nc1 maddesine gore 
san1klar1 muhakeme etmeye tamam1 ile vazifelisiniz. 

Kald1 ki, Ba§vekilin memuriyet vazifesini Yiiksek I~dalet 
Divan1nca esasen daha evvelce kabul edilmi§tir, bunda asla §iiphe 
yoktur. Bir Devlet va zife sini i era ettigine gore kendisinin memur. 
oldugunda §Llphe edilemez. Bu itibarla San1k miidafiinin tamamiyle 
yersiz olan iddialar1n1n reddine karar verilmesini talep ederim. 

Bh§K~N ~ Geregi gorli§iildti: 
Say1§tay'1n kaza hak~1 s1rf muhasebe noktas1ndan

d1r. Sug vukuu iddias1 kar~1s1nda Umum1 kazan1n gorevli oldugu der
kard1r. Ba§bakan Ceza kanunu bak1m1ndan memur olmakla beraber gegici 
1 say1l1 kanunun 6 inc1 maddesi muvacehesinde alel1tlak suglardan 
dolay1 Yliksek Adalet Divan1 gorevli ve yetkilidir. Bu itibarla san1k 
Adnan Menderes mlidafiinin vazifeye miiteveccih itirazlar1 yerinde 
olmad1g1ndan iddia makam1n1n istegi ve~hile reddine ve duru§man1n 
devam1na oybirligiyle karar verildi. 

~imdi , kararnameyi okuyunuz i 
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(Kararnamenin okunmas1na ba§land1) 

( ••••••• sarf edildi~i anla§1lm1§t1r). 

Bi~~ K/~N .,.. (Sa n1 k .Adna n Mend ere s 'e hi ta be.n~) .. Or tlilti 
odenegin al1nmas1 i~in Ahmet Salih Korur'u memur ettiniz ? 

S1rnIK .ADN.AN MENDERES .. Evet, efendim. 

B1~9Ki~N ,. (San1k .Lihmet Salih Korur'a hitaben:) Bu i§e siz 
memur edildiniz ve icap ettigi zaman Bankadan paralar1 ~ektiniz, 
oyle mi '? 

SJ1N!K i~HMET SJ\LIH KORUR - Evet efendim. 

(Sahife 5 de:"(B) Tlirkiye I§ Bankas1n1n 2918 numaral1 
hesab1na ya t1r1lan paran1n sarf §ekli ••• " k1 sm1 okundu). 

BA§KAN - San1k ~hmet Salih Korur 1 
Bu Bankadan ~ekili§te, iki tlirlU imi§ birisi 

tediye emri veya ~ek yazmak suretiyle, digeri de nakden al1p yan1~ 
n1zda bulunduruyor ve icab1nda sarf ediyorsunuz~ 

SirnIK l1HMET SALIH KORUR .- Bunun asl1 birdir. 

BAeKAN -- Evet as~1 orttilti odene~in sarf1, fakat §ekli ? 

SiiNtK l~HMET SALIH KORUR ... 9ekli; ~ek ya zar1m para al1r1m. 
Veya nakden veririm veyahut bir §ah1s nam1na doldurdugum ~eki ken~ 
disine veririm, gider paray1 al1r. 

BAeKAN ~ Zaten bilirki§i de boyle soyluyor. Bu Adnan Zafir 
kimdir ? 

. ,,. 
SI1NtK l~HMET SALIH KORUR - Ba§vekalet Mliste§arl1k Kalem 

amiridir. 

BAeKAN ~ Ifadesine bir miktar para ka~ada nakit olarak 
bulunurmU§, baz1 masraflar1 oradan siz yap1yormU§SUnuz, oyle mi ? 

s1;NIK .i~HMET ShLIH .KORUR ,. Evet e fendim. 

BA~KAN r.m Okumaya devam edin 1 

( Sahi fe 6: 11 ttt<» -San1klar taraf1ndan sarfolunan odenek 
tutar1 •••• " diye okumaya devam edildi.) 

BA~K.AN ':II ~imdi, 1951 ve 1959 senelerinde bu § ekild'e tahsi~ 
sat konmu~, sonra aktarma yap1lmak suretiyl~ zamlar yap1lm1§ ve 
sarf edilmi~tir. Bir diyeceginiz var mi ? San1k Adnan Menderes ? 

S.AN!K .ADN.AN MENDERES ·=- Yoktur efendim. 

Bl1~Klrn ·~ Okumaya devam ediniz. 

(Sahife 6: "IV.,,. San1klar1n idaresi. zaman1nda ortlilti odene
gin sa rf i •••• " okumaya d eve m edi ldi.) 
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B.A~K.AN ,,. San1k .Ahmet Salih Korur l 
Bir hesaben, bir de fiilen sarfedilen aras1nda 

212 bin 58 lira 51 kuru9 bir fark var, ne diyorsunuz bu farka ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Zaten Bilirki§i mtitalaas1nda 
"ortlilti odenegin sarf1 ile ilg111 defter ve vesikalar, ytizde ytiz 
kesin bir muvazene gikarmaya kifayet ede~ek karakterde degildir. 
Gerek tanzim ve gerekse muhafaza edili§lerinde her hangi bir Muha
s ebe teknigine riayet olunmam1§t1r." diyor. Bu de ft er ve vesikalar 
benim indelhace paran1n hakiki sahibi olan Ba§vekile nerelere ve 
ne miktar para verildi~ini hat1rlatmak maksadiyle tutulmu§ hususi 
mahiyette d~fterlerdir. Sonra bu defterleri ve bu vesikalar1 nor~ 
mal §ekilde teslim etmi9 degilim. Amma bu, defter ve vesikalar1 
tesbi~ edip zab1tla tevsik edenlere bir kusur atfetmek i~in bu 
mlitalaada bulunmuyorum. . . 

BA§KAN ~ Zaten bulunmazs1n1z.-QUnkti bunlar evinizde ve 
makam1n1zda bulun~u§tur. 

S.AN!K .AHMET S.ALiH KORUR ~ Yaln1z daire~deki kasamda bir 
gok notlar1m mevcut idi. Onlar ancak bana bir mana ifade eder. 
Bunlardan bir mana g1kartabildi mi, g1kartamad1 ml ? ~unlardan 
tabiatiyle bilgim yoktur. Sonra bu defterler, bir bilango g1kart
mak tizere ve tuttugum defterler olmad1g1 igin sene nihayetinde 
boyle bir hesap da tabiatiyle bu defterlerdon ~1kar1lamaz. Ekseri
yetle 1300 rakkam1n1 1300 ve 1300 ti 13.000 gibi kaydettigimde 
mli§ahede edilmi.§tir. Bunu da arkada§lar1m c;ok defa bana hat1rlat-
m1§lard1r. ~ 

BA§K.AN ""' Yani sizin iuttugunuz §U hesap; s1rf .Adnan Mencw 
deres bu orttilti odenegi ne yapt1n dedigi zaman sarf yerini goster
mek igin tutulmu§ bir hesapt1r. Bu sizin tuttugunuz ve muhafaza 
ettiginiz evrak, icab1nda .Adnan Menderes nereye sarfettin, diye 
sorunca gosterebileceginiz vesikalardan ibarettir.Yoksa Muhasebe 
usulline gore tutulmu§ hesaplar olamaz. Amma o kadar peri§an ki, 
cep defterinin bir yaprag1na birisi "2000 lira ald1m." diye yazml§ 
onu da muhafaza etmi§siniz, okumaya devam edin Z 

(Sahife 7: "Tesbit edilen ••••• "diye okumaya devam olundu). 

BA~KAN .. Iki bin liraya kadar olan kuc;Uk masraflar ••• 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR - Say1n Ba§kan1m, yanl1~ amma 
yalan degil,, Sebebi ? .A§ag·1da, ~ah1slar ayr1 ayr1 rakkam soyliye
ceklerdir. Orttilli odenek, sadece Ba§Vekilin emirleriyle yap1lan 
bir sarfiyat oldu~una gore, kim emir veriyorsa, ikisinin aras1nda~ 
d1r. Digerleri zand1r • .Adnan Zafir'in soyledigi yalan de~il, yan
l1§t1r. Bu yanl1§l1kta §Uradan geliyor: Baz1 sarfiyat vard1r ki, 
bilfarz hay1r cemiyetleri, 1956 y1l1nda 2 bin lira yard1m yap1l
m1§t1r, .Ayni Cemiyet 1957 y1l1nda bana mliracaat ettiginde; 1956 da 
iki bin lira verilmi§ oldugundan, Ba§vekilin mlisaadesi de bu miktar 
Uzerinde oldugundan, iki bin liradan fazla ver~ege selahiyetim 
yoktur, demi§imdir. Bunu i§itmi~tir. Ba§vekil Uc; bin liraya c;*kar
mi§ ise •••• Iki bin liradan y~kars1 Ba§bakan'1n mlisaadesine tabi
dir. Iki bin liraya kadar selahiyetim vard1r. Haddi azam1 olarak 
500 lira kulland im. 500 liradan yukar1s1na mtisaade istedim. 
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B.A~KAN - San1k .Adna n Mend er es l 

S.AN!K .ADNAN ME'NDERES .. Bendeniz Mtiste§ar1n istizan hususun
da her hangi bir §eyle mukayyet oldu~unu hat1rlam1yorum. 300, 500, 
3000, 4000. 

A 

BA~KAN ~ Mesela Yirmi binde oluyor. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Bunlarla mukayyet oldugunu hat1rla
m1yorum. Ancak s1k s1k gorU§tliglimLlz igin sorard1m. Miktaren bunun 
tahdit edilmi§ oldugunu bilmiyorum ve hat1rlam1yorum. 

BA~KAN - Azamisi ? 

S.AN!K · .ADN.AN MENDERES ,,,. Re' sen verilmesini em re ttigim, 
talimat verdigim hususlar olursa, onlar1 yerine getirir. 

Ikincisi ••• 

BA~KAN - Diyorum ki; boyle nihayet §Uraya kadar benden 
sormada,n sarfiyata mezunsun diye bir had tayin edilmi§ midir ? 

SAN!K .ADNAN MEJ\IDERES ~ Boyle bir had tayin etmi§ degilim. 
Qtinkli her zaman igin kendisinden hesap sorma vaziyetinde bulundugum
dan dolay1 ve_bana hesap vermek mecburiyetinde oldu~undan dolay1 
bir tak1m kay1tlara riayet etmek mecburiyetini hissetmi§ olmasi 
la z1md1r. 

BA§KAN - Zaten boyle bir mecburiyet hissetmi§ ki; bu vesi
kala r1 muha fa za e tmi§. 

(Say fa: 8 "Yurdanur Ge nya, tahsisB t1 mes turenin sa rfiya ... 
t1nda. ••• " diye tekra r kararnameden okunmaya devam olundu). 

B.A§KAN -- Bu Yurdanur Genya kimdir ? 

SANIK AHMBT SALIH KORUR .. Ba§vekalet Kalemi Mahsusunda 
memurdur. 

,.. 
BA§ KAN - Me hme t .Ali Bali g Ceylangil ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Mtiste§arl1k Kaleminde memurdur. 

!rn~KAN -- Burada 300 demi§sini z, d uru~mada 500 dedini z ? 

S.AN!K .ABMET SALIH KORUR ~ 8n son, haddi azami diye kullan~ 
d1g1m yetkiyi arzettim· 

BA§KAN ~ Sanlk Adnan Menderes I 
Bu §Bhit Adnan Zafir, Yurdanur Genya ve Mehmet 

Ali Bali~'in ifadelerine g~re gergi yukar1daki had miktarlar1 biT
birini tutmamakla beraber, onlar muayyen bir miktar1 tecavliz etme~ 
digini ~oylUyorlar ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Bunun fiiliyatta nas1l ceryan etmi~ 
oldugunu ancak evrak1n tetkiki ile tesbit etmek mUmkLln olur. 

,· 
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BA~KAN - Peki, size sormadan elli bin liray1 da sarfede
bilir mi idi ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Mutemet olmas1 itibariyle itimad1-
m1 haiz bir kimse olarak sarfiyat1n nazar1 dikkati celp edecek 
husus1arda benden soruimas1n1n tabii olabilecegini tahmin ederek 
ikazda bulundum. Yoksa bir had tayin edilmi§ degildir. 

BA~KAN - Devam edin okumaya ! 

(Sahif e 8 : "Adnan Mend er es 'in §Shsi, aile efrad1 ile 
ilgili odemeler •• ·" diye okunmaya devam edildi). 

BA§KA~ - 9imdi bunlar1n belgelerini g~relim derseniz, 
derhal §U kartondan bulunup gosterilmesi mtimktindtir. Bu dosya cem'an 
2j karton tizerine tasnif edilmi§tir. Belgeleri goreyim derseniz 
derhal al1n1p gosterilmesi mlimktindlir. 

Okumaya devam edin l 

(Sahife 9: "28 Agustos - 3 Eyltil 1953 aylar1na ai t ••• " 
diye okumaya devam olundu). 

A 

BA§KAN ~ San1k Adnan Menderes, boyle ikametgah igin ~u 
masraflar1n yap1lm1§ oldugu gorlilliyor~ 

SANIK ADNAN MENDERES - Mlisaade ederseniz maruzatta buluna~ 
y1m. Ba§vekaletAikametgah1n1n masraflar1n1 sadece benim §ahsen 
kar§1lamama imkan mevcut olmad1~1 igin bunun ba§ka yollarla kar:p,. 
lanmas1 z3rureti kendisini gostermi§ti"r• Mlisaade ederseniz, maru,.. 
zat1ma devam edeyim. 

Ba§vekil oldugum zaman kendi evimde oturuyordum, evim 
bUytik degildi, 2-3 sene kendi evimde oturdum. Evim igin her hangi 
bir masraf almad1m. Ancak mlinasebetler geni§ledikge, misafir adedi 
gogald1k9a s1k1§t1g1m1z igin bu gtinkli Ba§vekalet ko§ktine ta§1n1p 
kendi evimi geni§letmek yoluna gi ttim. 

~imdi, bu kararnamede Adnan Kenderes'ten ~vvel Ba§vekiller 
kendi evlerinde otururlard1 diye bir iki §Bhidin ifadesine atfen 
beyanlar mevcuttur. Bu iki §ahidin beyanlar1n1n hi~ bir surette 
varit olmad1g1 en kliglik bir tahkikatla ortaya ~1kar. §oyle ki; 
M~rhum Sara9o~lu §likrli, Hariciye kB;ktinde otururdu; oras1n1 Ba§ve
kalet ko§kli ittihaz etmi§ti. Merhum Recep Peker keza Hariciie kO§
ktinde otururdu. Bu suretle Ba~vekilin elindeki masraflar1n amme 
masraf1 telakki edilmesi caiz degildir, yolundaki iddian1n bu 
verdi~im misaller ~~1k delilini,..te§kil eder. Muhterem eemsettin 
Glinaltay muhteme1€n bu benim ikamet etmi§ oldugum ko§klin tamirde 
bulunmas1 hasebiyle kendi evinde ••• 

BAeKAN - Nerede bu kO§k ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Caml1 ko§k• 

BA~KAN .,,. Yani Makbule han1mdan mtidevver kO§k ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Evet. Oras1 misafirler i~in kulla~ 
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n1l1yordu gerektigi zaman. Ve tamirde idi. Zannediyorum .ki, tamir 
oldu~u igin selefim ~emsettin Glinaltay belki orada oturmam1§t1r, 
onuda bilmiyorum. Ancak 1950 blitgesi tetkik ~dildi~i takdirde Ba~~ 
bakanl1k masraflar1 i~in, Ba§bakan1n ikametgah masraflar1 i~in 
70 ~ 80 bin liran1n mevzuu oldugu gorLllecektir. Yani ne Tlirkiye'de 
ne de Dtinyan1n hig bir taraf1nda, Ba§vekil mutlaka kendi evinde 
oturacakt1r. Ve vazifesini boyle gottirecektir diye bir kaide mevcut 
olmad1~1 gibi teamtilli de yoktur. Tat~ikatta bunun aksinedir, ingil,. 
te re 1 de oyledi r, Fra nsa 'da da oy1e, Iran 1 da da oyle, Ja pony a 'da 
da oyledir, her yerde oyledir. Qlinkli Ba~vekilin bir gok davetli~ 
leri ve tan1d1klar1 olacakt1r. Bunlar1n gelip toplan1p b~raber 
bulunmalar1, beraber yemek yemeleri amme menfaatinin ve amme hiz~ 
metiqin bizatihi kendisi olarak vaz11 kanun taraf1ndan kabul edil
mi§ olmal1 ki, bu suretle bUtgeye 70 ~ 80 bin lira 1950 de konmu§~ 
tur. Buglinkti rayice gore 200 ~ 250 bin lira yapar. Bu da gosteriyor 
*i, sab1k Ba§bakanlar kendi evlerinin masraflar1n1 btit~eden ve 
amme hazinesinden kar§1lamak yoluna gitmi§lerdir. §imdi onlar 
elbette ••• 

BA~KAN ,. Onla:r gelince soylersini z. ~imdi ben soyleyece~ 
gim: Dliny?nln her tar2f1nda boyledir, diyorsunuz. Halbuki hig oyle 
degildir. Ingiltere'de I§gi Partisi Lideri Ba§vekil olunca kar1s1~ 
n1n pazara ~1k1p ucuz~ mal etmek i~in ~eki§e ~eki§e pazarl1k yap~ 
t1g1n1/her zaman okuyoruz. Ba§vekalet ko§ktinde oturmay1p da bir 
barakada otursan1z ? C1mb1~ ? K5§kte oturman1n icab1m1d1r ? Nerede 
oturursan1z oturun, size laz1m veya de~il. C1nb1z k5§kte oturman1n 
bir zaruret ve neticesi hi~ bir zaman olamaz. E~er a~1k olarak 
ald1g1n1z Ba§bakanl1k tahsisat1 kafi gelmiyorsa, onu ag1ga vurup 
artt1rman1z icap ederdi. Yoksa merrileketin tistlin menfaatleri i~in 
Ba§Vekilin namusuna, §erefine ve hamiyetine mevdu ve a~1klanmamas1 
da memleketin Ustlin menfaati icab1 olan mesturenin k1l1na, santi~ 
mine dokunman1z yolsuzdur. 

S.AN!K J~DNAN MENDERES ... Mlisa ~de buyurursan1 z bu mevzudaki 
maruzat1m1 da arzedeyim; ~imdi esas itibariyle kararnamede, tahsi~ 
~at1 mesturenin sureti sarf1n1n takyit edilmemi§ oldugu meselesi 
lizerinde esasl1 olarak durulmaktad1r. Bu noktan1n tavazzuh etmesi 
icap eder. Reis Beyefendi. ~Byle ki, bu takyit maddi olabilir,mane~ 
vi olabilir. Maddi takyit ortUlU 5dene~in mahiyeti itibariyle gayri 
mLlmklindlir. Qlinkli, maddi takyitten maksad1m1z bUtgede mevzuu olacak 
bir defa, sonra sarf daireleTi btittin k1rtas1 muameleleri tekemmUl 
ettirmek suretiyle, muhasebeciden ge~irmek suretiyle hiyerar§ik 
kontrola, Vekilinden tutunuz sarriyat1 yapacak memura var1ncaya 
kadar, hiyerar§ik bir kontrola tabi olmas1 ile mlimktindli~. Hatta 
bunun btesinde blitlin evrak1 mlisbitenin muhafaza edilmesine ba~l1~ 
d1r. Hatta bunun otesinde blittirJ. b'u evrak1n her an ve her zaman 
Mlifetti§lerin tefti§ine maruz bulunmas1 l~z1md1r. Hatta gene bu 
evrak1 sarfiyenin Divan1 Muhasebat1n vizesinden ge~mesi ve Divan1 
Muhasebat1n kat'i hesap cetvellerinde tetkik edilmi§ olmas1 laz1m 
gelir. · 

A 

B.M$KAN -- .. 9u okudugumuz vesikalarEl ~5re s1rf §Bhs1 masraf~ 
lar yap1lm1§t1r. OrtUlli odenekten s1rf §ahs1 masraflar yap1labilir 
mi ? Onu soyleyiniz. 
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SA~tK ADNAN MENDERES .. Reis beyefendi; buyurdunuz ki; 
Fas1l fas1l okunacak ve fas1l, fas1l cevab1 verilecektir. Halbuki 
bu fasl1n i~indeJiz gibi geliyor. Mtisaade eder;eniz devam edeyim. 
77. nci maddeyi tutar m1, tutmaz mi , bunu izah edeyim. Dernek 
oluyor ki; bir takyit bahis mevzuu olamaz, ortlilti odenegin mahiye~ 
ti itibariyle. fimdi kararnamede Muhasebat1 Umumiye Kanununun 77. 
inci maddesine istinad edilmek'suretiyle ve nevama maddl ve manev1 

· bir tazy1k1n mevcud oldu~una dayan1lmak isteniyor. 77.inci maddeyi 
okuyacak olursak hakikat a~1k olarak ortaya ~1kar. 77.inci madde 
kanaat1mca Ba§bakanl1k ortUlti odene~ini ihtiva etmez. Burada Muha~ 
sebe'i Umumiye Kanununun 77.inci maddesinde zikrolunaQ- bUt~eleri 
ihtiva eder.orada zikr ve tadat olunan btit~eler tadad1Aolarak tes~ 
bit edilmi§ bulunuyor. Bunlar, Maliye BakaQl1~1 , Milli Mlid9faa 
Bakanl1g1, Rusumat Dairesi vesaire. Ba~vekalet bunun i~inde yok. 
e1mdi bu, takyit ediyor mu etmiyor mu 1 Etmiyor Reis beyefendi. 
Sebebi ? Bu maddenin maksad1 vaz'1 maksad1 tesisi sadece ita ve 
tediy.e emirlerinin nas1l tanzim ve tekemmUl ettirilecegi mevzuuna 
inhisar ediyor. Madde okunduktan sonra derhal ort.aya ~ikar. Bunun 
sebebi, hakikaten ~rttilU odenek olduktan sonra takyidin hi~ bir 
mUeyyide ifade etmiyecegi bedahetine, mant1g1na istinat eder.Yani ••• 

B11~KAN .. Yanisini soyleyin, s1rf §ahsi masraflar ·yap1l1yor. 

S.ANIK ADN.AN MENDERES - Hay1r, o da degil, oraya gelecef-im 
Reis beyefendi. 

eimdi mUsaade buyurursan1z, dikkat ve itina ile ve dirayet-
1~ bir rapor tanzim edilmi§• Hakikaten b~ raporun lizerinde durmak 
laz1mAgelir. QUn~U bunun mihveri, Ba§vekalet odene~inin maddi ve 
manev1 takyide tabi olup olmad1g1 hususlar1n1n tebyinidir. Burada 
gayret sarfetmi§ler bu gayret dogru mu degil mi, arzedeyim. 

BA~KAN ~ K1sa ama. 

S.ANIK .ADNAN MENDERE'S - K1sa. 
Bir defa arzettim. 77.inci madde 

Ba§vek~l~t dahil degildir. Ba§vek~letin alt1nda olan dairelerin 
veya Vekaletlerin mesture tahsisatlar1n1n Ba§Vekil taraf1ndan da 
imza edilmesi suretiyle ancak kabili sarf hale gelebilecegi hususu_ 
teklif edilmektedir. 

ikinci nokta; Kararnamede mesture tahsisat1n1 istihbara~ 
tin mtiteradifi olarak kabui ediyor. Mesture tahsisat1 istihbarat1n, 
Orman idaresinin, Rusumat Idaresinin istihbarat masraflar1 gibi 
ortlilti odenegin mlinhas1ran istihbarata tahsis edilmi§ oldugu varit 
olama Z• 

BA§ KAN -- 0 ma hi ye t t e di yo r • 

Si~NIK .ADNAN MENDERES .. 1rz edeyim; 0 mahiyette demek degil\W 
dir. Bilakis kanunun 77 inci maddesi diyor ki; ortUlU mahiyette 
olan istihbarat ••• 

BA§KAN - Kendfnizi zorluyorsunuz, zorluya zorluya bir 
ne tic e c;1ka ra ca ks in1 z. 
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S.ANIK ADNi1N MENDERES ·- Hay1r, tam noktas1na geldik. Bak1n1z 
Reis beyefendi; Eger vaz11 kanun bunu mliteradif addetse idi ve eger 
vaz11 kanun istihbarat1 ortlilU odenegi bir telakki etmi§ olsayd1, 
burada istihbarat diyor, ay1r1yor. orttilli odenek diye ay1r1yor. 
Ayni mahiyette dedi~i; ayni mahiyette bir mli§terek vas1f ifade eder. 
Her ikisinde de mli~terek vas1f mestur olmas1 ve fakat bunlar1n 
ikisinin mUteradifi ve ayni tahsisat1n oldug·unu ifade etmez. Qlinkli 
kararname binnetice Ba§bakanl1k ortlilU odenegi de istihbarata mlin~ 
has1rd1r, diyor. Fakat, hemen bir ba~ka yerinde kararnamenin istih
ba ra tin d1§lnda sa rftyat yap1lm1§ oldugunun bir gelenek ha line gel
d i~ini de ifade ve kabul ediyor. Demek oluyor ki, yaln1z istihbara
ta mtinhas1r degildir. Kabul buyururl~r ki, istihbarat1n d1§1nda bir 
tak1m masraflar yap1lmaktad1r. Mesela Ba§bakanl1k memurlar1na veya-

# hutca ~ali§anlara stipleman~vermek ••• Bu istihbarat m1d1r? Degil
dir. Yaln1z o degil. Mesela Maliye Vekaletinde Blit~eyi haz1rl1yan-
lar geceli gUndUzlti gal1§1rlar. Biz bu ~ali§anlara sUpleman veririz. 
Bu bizim zaman1m1za ait olan k1s1m.Bundan evvelki zaman Uzerinde 

A A 
istidlalde bulunabilmek imkan ve ihtimali mevcut de~ildir. Qlinkli, 
bir tek vesika dahi b1rak1lm1§ degildir. 

B.A~KAN ·• K1smen iade etmi§ler, dokunmam1§lar. 

S.t1NIK .t1DNAN MENDERES .... iaa e edilen k1s1m sadece teslim 
ma zba tas1d1r. 

BA~KAN ~ Netice olarak ? 

SANIK ADNAN 1 MENDERES - Evrak1 sarfiyeden 5 kurU§lUk masraf 
dahi §Undan ibarettir diye devretmemi9ler. 

Ikinci maruzat1m. Bunun mahiyetini tenvir etmek ihtiyac1n~ 
day1m. Yaln1z memurlara 8tiplemanAvermek de~il, Ba§vekil bizzat 
kendisi de sUpleman verir. Mesela ba§ka yerde §ahitler dinlenmi§. 
Fakat benim ifadem muhterem selefimin ayda 3 bin lira tahsisat1 
mes tu red en aida t veya ma a§ ;ae d eni rs e densin, almtik'ta old ugunu ve 
bu paran1n bu gUnkU rayice gore 9 - 10 bin lira olan ve o zamanki 
Mebus maa§lar1n1n 4 ayl1g1na tekabUl eden bir paray1 al1yordu. Bu 
suretle tahsisat1 mesturenin yalri1z istihbarat i~in degil, ayni 
zamanda maa§, aidat ve sUpleman ola*ak da al1nml§ oldugunu arz 
ediyorum., Bunu tenki t i~in degil, hadiseleri izah bak1m1ndan arz 
ediy~rum. Qtinkli bugUn bin lira ile Ba§Vekillik yap1lamaz. 

B.A9KAN - Ye tme zs e a ~1kta n is t er. 

SiiNIK I1DN.i;N MENDERES ... Amme menfaati haleldar olur. Arz1m 
budur. 

B.M~K.L\N - frnla§1ld1. Netice i tibariyle ortlilli odenekten 
s1rf §ahsi masraflar da yap1l1r de~ek istiyorsu~z. 

"' Sid\T1K .t;DN.1~~N MENDE~ES ,.,. Hay1r. 9ahs1 masraflar da sarf 
edilir demek istemiyorum. Istihbarat mevzuu d1§1nda sarf edilir 
noktas1n1 tebyin etmek istiyorum. 

BA~KAN - 9imdiye kadar okudugumuz listedeki masraflar 
yap1labilir mi ? 
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SJ1NIK ADN.AN MENDERES .,.. Elbette yap1lagelmi§tir. 70 bin 
liral1k masraf1n i~inde bir c1nb1z var. Onu da c1nb1zla bulmu§lar, 
g1 ka rm1§la r. 

BA~KAN ~ Okudu~umuz listedeki ••• 

S,;NIK ADNl1N MENDERES '"" .hrzedeyim. 
\ 

BA~KAN ~ Bunlar §U okudugumuz listedekiler hakk1nda, 
uzat1rsan1z kesecegim sozUnlizU. • 

S.ANIK ADNl\N MENDERES - K1sa soyliyecegim. 

BA~ K.lrn "" Hay i r _ye t er l 

9u iddialar1n1za gore §U listedeki masraflar1n 
yap1lmas1nda hig bir kanunsuzluk yoktur, oyle mi ? -

Sl1NIK .ADNAN MENDERES .,.. Benirn ifadem; vazife ve s1fat1m1n 
icap ettirdigi masraflar1n ya blitgeden kar§1lanmas1, veyahutta 
mes tur tahsisa ttan ••• 

BiLiRKi9i CAF"ER 'T.AYYt;R S.ADJ:KL.AR - .L\dnan bey, Muhas ebei 
• Umumiye Kanununun 77.inci maddesinde Ba§bakanl1kAad1n1n bulunma

d1g1n1 soylliyor. O ilk metindi. Son metne Ba§vekalet ad1 ithal 
edilmi§tir. · 

ikinci olarak, Devlet blit~esihe konan tahsisat, bir Dev
let hizmetinin kar§1l1g1d1r. Ve o hizmet kar§1l1~1nda konur. Nite
kim masraf blit~elarinin i zah1 ile ilgili olan 45 inci madde; Devlet 
masarifi •••• " diye ba§lar. Binaenaleyh Blitge kanunundaki odenek 
ancak Devletin hizmetinde sarf edilir. Bu kat'idir. Bunun aksini 
soyleme~e her hangi bir suretle imkg~ yoktur. Bin~enaleyh §ahsi . 

·masraflar hig bir §ekilde devlet hizmeti ile ilgili bulunamayacag1-
na gore Devlet bUtgesina konan bir tahsisattan sarfedilmesine imkan 
yoktur. 

SANIK ADNAN MENDERES - Bir §EY soray1m kendisinden Z 
BUyUk Millet Meclisi Reisinin otur

dugu ko§kLin mutfak masraflar1n1n hususi masraf olarak mlitalaas1 m1 
laz1m gelir, yoksa bir amme hizm~ti ao1ay1siyle blitgeden tahsis 
edilmi§ bir para olarak m1 mlitalaas1 lazim gelir ? T1pk1 bunun gibi. 

BiLiRKi9i CAFER TAYYAR SAD!KLAR "'" Efendim, bUtge kanunla-
r1nda rnuhtelif fas1llar ayr1lm1§ ve Devlet hizmeti kabul edilen 
her hizmetin kar~1l1g1 tahsisat olarak blitge kanunlar1na va z edil
mi~tir. Bunun haTicinde Devlet hizmeti kabul edilmeyen masraflar 
igin tahsisst konulmaz. Binaenaleyh bu mevzuda daha fazla soylene
cek bir §EY yoktur. 

BA9K.AN .. Vatanda§lar aras1nda yayg1n bir ~ekilde soylenen 
bir §EY vard1r: .Adnan Menderes ortlilli odenek §Oyle du1•sun hatta 
Ba~bakanl1k tahsisat1n1 bile alm1yormu~, kendi cebinden yap1yormU§• 
Bunu da §ekilde ya siz yaym1§s1n1z, yahutta taraftarlar1n1za yay
d1rml§SJ.n1z. 
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SI~NtK 1iDN.AN MENDERES - i1rzedeyim efendim. 70 bin liral1k 
ko§k masraf1n1n 950 de kendi evimde oturdu~um igin bUtgeden bu 
tahsisat1 kald1rtan benim. Yoksa ko§k masraf1 olmas1· icap ederdi. 

("Florya tesislerindeki masraflar, Berrin Menderes" para
graf1 ile ba§layan k1s1m okundu.~ 

'B.A~Kl1N ... Onla r bile ho§ gormtiyormu§ ? -

SJ~NIK .~rnN.~N MENDB'RES .. Mlisaade eder misiniz ? Biz ailece 
kendi yapt1g1m1z masraf1 kendimizin ihtiyac1n1 yine kendi geliri· 
mizle temin ederdik. hncak, evde verilecek ziyafetler, yemekler 6 
ki§iden 7 ki§iden 30 ki§iYe l+o k±§iye, 100 ki§iYe kadar davet yap,. 
t1g1m1z zamanlar oldu. 

B.h~K~~N - Ziyafet yapma efendim •. 

S.rrnIK ,·iDNi~N :gENDB'RES - Bir Ba§vekilin vazifeleri icab1 ••• 

BA~KliN - Ziya fet yapmak, S€faha t yapmak m1d1r ? Bak1n kah,.. 
valt1y1 bile oradan yap1yorsunuz. Okumaya devam edin • 

. (Berrin Menderes bir def'a •••• n diye okumaga devam edildi). 

Bl~~K1~N .,. San1k .ilhmet Salih K'lrur, oyle mi ? 

SirntK .i~HMET 8(1LIH KORUR ... Evet efendim. 

BA§K~N - Okumaya devam ~din. 

(Seyahat masraflar1" diye okumaya devam edildi). 
A 

BA§KAN - Kaz1m Nefes kimdir ? 

" Sl~N!K IlDN!~N MENDERES - Kaz1m Ne fes masa jc1d1r. Bunun blitUn 
masraflar1n1 §ahsen verdim. Otomobil falan diye nas1:t gec;mi:f bil-
miyorum. Bunlar1 sarf edenlerin tedahUlUdUr. 

Bh~KAN ~ Okumaya devam edin. 

( 210 Vis ki ••• " diy e okumaya d evam edildi. ) 

B.l~~KAN .,.. YU ks el og·lunu z ? 

Si~NIK .i-~ mrnN MENDERES .. O~lum Reis Beyefendi. Bu masraflar 
hakk1nda iki cUmle arz1rna mlisaadenizi rica ederim. · 

Beyefendi~ benim hususi paralar1m da hususi kalemin elinde 
bulunur. Hususi Kalem MlidtirUne veya Muavinine 500 lira, 1000 lira, 
1500 lira <laima b1rak1rd1m. Bunu hususi masraflar1m i~in sarf 
edersiniz derdim. 

BA§K~N - ~rtlilU Bdenekle beraber sarfedilmi§ ? 

S.liN!K l1DN1lN MENDERES - ~imdi, kalka cak bi r oda c1 g5nd ere,,. 
eek, odac1 gelipte benim Hususi Kalemimden alacag1 yerde kalk1p 
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gi tmi§ ote taraftan alml§. Bu kar1§lkl1klar ondand1r. Yoksa ayak-
kab1 tamiri, §Uydu , buydu gibi §eylere asla tenezzUl edecek bij 
insan degilim. 

ola ca k. 

BJ~~KJ.:1N -- Daha gele eek, o zaman ba ka r1 z. 
Okurnaya devam ediniz. 

(22/10/1955 diye tekrar kararnameden okunmaya devam 
ed ild i). 

BAeK~N ~ isvi~re'ye 210 lira ~4 kuru§ gonderilmi§• 

Si1NtK .i.DN.i:rn MENDERES ,. Her halde <;ocug:um i<;in gonderilmi§ 

(2/12/1957 diye ba§lanarak tekrar kararnameden okundu). 

Bil9K.i1N ... Bir dakika. Necip Faz1l K1sakUrek' e 5000 lira 
diycr. Bu ne paras1 ? 

SitNIK i1DN.Lrn MENDERES :. EfeQdim, her iktidar1n, her HUku
melin gazetecilerle mlinasebeti a;ikard1r. Bir tahsisat1 mesturenin 
klasikle§mi§ an'ane haline gelmi§ bir sarf mevzuudur. Yaln1z K1sa
kUrek' e degil, bir <;ok gazetelere ve mecmualara ic~p ettik<;e yar-

d1m etmek tahsisat1 mesturenin maksad1 vaz'1na tamamiyle uygundur. 

Bt~eK/1N ... Pe k sa nmam. 

S.LiNIK ;lDNI~N MENDERES ,,. Bir n'Jktay1 arz ede~im; OmrUmde 
sUeter giymi§ .insan degilim. SUeter giydigimi gormU§ a dam <;1karsa ••. 

S~NtK ADNhN MENDERES - Bilmiyorum, teker teker kontrol 
etmeme imkan yok. 

BM~ KJ1 N - Sa r f 1 na s i z me zu n s u nu z. SU e t er i ki m gi y m 1 s; c;i 

SL.NIK ADN1\N ME'NDERES ·- Elbette derece derece ••• 

BA~KhN - Okumoya devam edin. 

(Seyahat masraflar1 ••• brtlilU odemelerin ••• diye okumaya 
d evam edildi). 

BAeK~N - ~imdi burada, Park Qtelde bu kad~r masraf yap1l
m1§t1r. Halbuki Basin, Muhalefet, HUkumet Merkezi Istanbul de~il~ 
dir. ~nkara'd1r. Meclise ugram1yor diye feryat ediyor. SozcU, hay1r, 
o her yerde haz1r ve naz1rd1r, hatta ~u anda bizim konU§malar1m1z1 
dinliyor diye Mecliste beyanlarda bulunmu§lar. Bu kadar Park Otel 
masraflar1 yap1l1yor. 

SANIK JWNJ~N MENDERES ... Mtisaade buyurursan1z arzedeyim. 
6 senede sarfedilen 800 bin lira sadece benim ikametim i~in olsayd1 
30 sene otursam bu paray1 tutmazd1. Orada maiyetimle beraber ••• 

BA§KAN ~ Hepiniz nakletmi~siniz. Okumaya devam edin l 
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SANIK ADNAN MENDERES - Beyefendi ••• 

BA~KAN ~ Soyliyecek bir §EY yok. 

( ••••• Park Otele yap1lan ode•eler diye okumaya devam 
edildi). 

BAeKAN ~ San1k Ahmet Salih Korur, bu kism1 dinlediniz, 
avdetlerinde kar§1la§t1r1l1r, Ahmet Salih'e hesap verilir, diyor. 

SAN!K ABMET SALIH KORUR ~ Yekun itibariyle bakard1m Say1n 
Ba§kan. Qlinki giden arkada§a muayyen miktarda ve. seyahat mliddetine 
gora 2 bin, ~ bin, 5 bin lira verirdim. Bu da ya Kalemi Mahsus 
MlidtirU veyahut Kalemi Mahsus Mlidtirli yerine kaim olan zat'd1r. 
Masraf1 yapan onlar olduklar1 igin emre gore masraf yaparlar.Netixe 
itibariyle harcanan paran1n hesab1n1 tutmalar1 bak1m1ndan bir yekun 
al1r1m kendilerinden. 

(Yurdagui Genya, Mliste§ar Ahmet Salih Korur'dsn diye 
ba§lanarak tekrar kararnamenin okunmas1na ba§land1). 

BAeKAN - TUrk Hava Yollar1n1~ alaca~1 ne olmu§ ? 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - TUrk Hava Yo1lar1 bor9-
la r1 henU2 odenmemi§ borg olarak kalm1§t1r. Bu k1s1m halen talep 
edilmekte olan borglar aras1ndad1r. 

SAN!K ADNAN MENDERES .,. Bu borglar nas1l tahakkuk etmi§, 
Mliste§ar beyden sormak l~z1md1r. Di§ seyahatleri de ihtiva cdiyor 
mu ? Bilmiyorum. QlinkU yurt igin seyahatlerim bu kadar miktarda 
olacag1n1 tahmin etmiyorum. 

,' BA~KAN ~ Yani di§ seyahatler de dahil mi, demek istiyor~ 
sunu z ? 

~ 

SAN!K ADNAN MENDERES - D1§ seyahatin de dahil olmas1 laz1m-
d1r. Bu mevzubahs olan Hava Yollar1n1n masraf pusulalar1 aras1nda 
seyahatin mahi~eti gosterilmemi§tir. Dl§ mid1r, dahili midir ? Tef
rik etme~e imkan yoktur. Bunun izah1n1 Ahmet Salih Korur yapabile-
c ekti r. 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR - Baz1 seyahatleri Ba§vekil kala ... 
bal1k yapmakta idi. 8 .... 10 Mebus kendilerine refakat eder ve bu 
Mebuslar tayyare bilet paralar1n1 odemezlerdi. Ben de Hava Yollar1 
bana mliracaat ettikge, gi9in Mebuslardan bu paray1 al1n derdim. 
Odedigim takdirde de zaten te~sisat1 sene sonuna kadar kifayet ettir~ 

A A 

meme imkan yoktu. Bu hakikaten senelerce kabar1k bir yekun tuttu 
ve boylece devam edip gitti. 

BA~KAN - Onlar da her halde Ba~vekil odesin, diye vermedi~ 
ler. Ve bu hesap da boylede kabar1p gitti. 

SANtK .AHMET S.ALIH KORUR ... Evet efendim. 

BJ~eKAN - Boyle diyor. Oyle mi ') 

" S.ANIK hDN11N MENDERES ~ Bundan malllllmat1m yok. 
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Bh§KAN - OkumRya devam edin. 

(San1k ~hmet Salih Korur, bdnan Menderes seyahate gikt1g1 
zaman ••• diye okumaya devam edildi.) _ 

B.:1§Kl~N .... San1k i~hmet Salih Korur, Park Otelde yap1lan 
masraflar i~in bir hayli mlicadele etmi§imdir diyorsunuz. 

811NtK i\DNAN MENDERES - Bilhassa bunu arz etmek isterim. 
Bu mticadele tabiat1 ile Ba§bakanla degildir, paran1n sahibi ken
dil~ridir. Benim mticadelem Otel ile vesaire iledir. QlinkU ontine 
gelen ~asraf ed~yor. Otel de bunlar1 bir ~ekle baglatt1rd1m. % 20 
tenzilat yapt1rd1m.Mticadelemden onu kastediyorum. 

BJ~~KLiN - Demek bu manada,. 

Sf.1N"rK J~HMET St~LIH KORUR .. Ba§bakanla tahsi sa t1 mes tu re 
.i~in bir mticadele yapmam mevzubahis de~il. Yaln1z bir defa kendi
siyle bir gorli§me yapt1m, hat1rl1yacaklard1r. Park Otel masraflar1 
gi ttik~e bliyliy~r. Bunun igin bir ~are dli§tins ek, Vali Konag1n1 tah
liye edelim, Vali bekard1r, bas!t bir yer verelim. Vali konag1nda 
ikamet edin. Bu gelenlerin ve davet ettiklerinizin masraflar1 Vali 
Konag1nda daha a z olur dedim. Kendiler~ -de bunu kabul et tiler, bir 
kere orada kald1lar. Fakat pratiklerine uymad1g1 igin Vali konag1n
dan ayr1l1p tekrar Park Otele donmek zaruretinde kald1lar. 

S.LH'TIK .ADNl1N MENDERES - MUste§ar beyin bir §EY hat1rlamas1 
laz1m gelir; Ben kendisine Park Otel masraflar1 i~in benim hususi 
masraflar1m1 buradan ay1r1n1z demi§ miyim, dememi§ miyim ? 

BA§KAN ~ Evvel~ onun sozline cevap veriniz. Boyle gittik~e 
masraf kabar1yor. Vali Konag1n1 tahsis edelim,. dedi mi ? 

SiiNTK i;DNf1N MENDERES """ Vali Konag1n1 tahsis edelim dedigi
ni pek iyi hat1rlam1yorum. Lncak benim hususi masraflar1m1 daima 
ay1r1n1z sozlinU s5ylemi§imdir. Bana verdigi cevapta; sen tek ba§1na 
oturuyorsun burada harci-rah alacak olursan ottirdugun odan1n ve 
y.edigi.n yemegin kar~1l1g1n1 fazlas1 ile kar§1lar. Binaenaleyh bunu 

·· ay1rmakta bir fayda melhuz degildir, demi§tir. 
I\ 

Bh§KAN ~ B5yle sBylemi~ olman1n hi~ bir kanun1 k1ymeti 
olamaz. Paran1n sarf1n1 siz temin edeceksiniz. 

S.:~NIK i\DNL1N MENDERES - Ben sarfedilen paran1n miktar1 
ha~k1nda hig bir ~ilgiye sahip degilim. bs1l sarfeden kendisidir. 

'(Rdnan Menderes'in §ahs1na veya nam1na yap1lan odemele
rin listesi okundu.)(Sahife: 15). 

I\ 

SLNIK ADNl~N MENDERES .. Bu ta ma men maluma tim1n d1~1ndad1r. 
Reis Beyefendi. 

(600 lira 14/8/1953 iidnan Menderes 'e ait. apartman1 ala
kadar eden in§aat mevzuu hakk1Qda izahat vermek ve hnkara Toplu 
Basin Mahkewesindeki hakaret davas1n1n 13/8/1953 tarihli celse~ 
sinde bulunmak igin yapt1g:1 seyahat masraflar1na kar§1l1k Vekili 
_,;vukat Saim Hliseyin .Akand' a) diye kararnamenin okunmas1na devarr 
edildi). -



Esas: 1960/21 18 -

A 

. S.tiNIK .i~DNM~ MENDERE~ -. E'fendim, bu hususi bir dava degil-
dir. S1fat1mdan dogan bir davad1r. 

( 120, ''Beye fendiye pa rd esU" kaydiyle devam edildi). 

Bl~~Ki~N - Bu beyefendiye p_ardi.isi.i diyor. 120 lira') 

.SJ.NIK J~DN.lrn MENDERES .. Ben bir pa rd es Li ald1f1m1 ha t1rla .. 
m1yorum. PardesUlerimi terzime diktiririm, iki terzim vard1r, on· 
lar diker. 

BL§KhN - Bunu kim bilecek, siz bilmezseniz ? 

(Say1n hdnan Menderes i<;in bir adet ytin ceket, diye karar
nAmeden okunmaya devam edildi). 

S.iUHK ADN.13N MENDERES • Ehemmiyeti yok amma arz edayim. 
Yi.in ceket diyor. OmrUmde yUn ceket giymedim. 

B.i~~K.lrn - Kime al1nm1§ tir ? Sure ti ka t 'iyede giymedigini z 
sabit olsa dahi bunun mes'ulli kim ? 

• A A 
S.i~NIK L;DN:lN MENDERES - I§i §OYle mUtalaa etmek laz1m. 

Ben mutemed olarak vazifeyi Mliste§ar arkada§ima devir etm1§1m. 

B119Kirn - o, hususi mahiye tte. Sarftan si z mes 'ulsi.:inUz ? 

_ ShNIK hDNAN MENDERES ~ hrz edeyim. MUste§ar yaln1z kendi 
elleriyle degil bir <;ok ellerle sarfiyat yap1yor. Bu ellerin h~ki~ 
kata uygun olarak sarfiyat yap1p yapmad1g1n1n ara§t1r1lmas1 benderi 
ziyade mutemede aittir. 

degil. 
BA9KhN .. ~rttilti odenek Ba§Vekile veriliyor, Mi.iste§ara 

Devam edin efendim. 

(29/11/1955 say1n Ba§vekile ait hesaplar i<;in avans olarak \ 
diy e okumaya d evam edildi). 

B.A9KAN - Iki <;ift ayakkab1 getirilmi§ onlar1n GUmri.ik Uc
reti ortUlU odenekten odenmi9. 

. "' 8.ANIK .ADNi~N MENDERES ,. Maluma t1 .. m d1§1ndad1r. Daima memur-
la r1ma, benim hususi -masraflar1m1 bildirmelerini soylerdim. Benim 
gok defterlerim ve-paralar1m Kalemi Mahsusta kal1rd1., 

( •....• 3697 lira 4o kuru§, 25/6/1957 dart) binan1n birin
ci bina vergisi taksiti diye okumaya devam edildi). 

Bh§KAN ~ ~imdi demin soylediniz, daha evvel de tekrar 
ettiniz, benim hususi masraflar1m1 ay~r1n derdim ve kendi param
dan sarfiyat1 oderdim~ sozU ile bidayette benim tahsisat1m Ba§ba
kanl1k masraflar1na kafi gelmiyordu, Binaenaleyh ortlilU odenekten 
sarfetmek mecburiyetinde kal1yordum. Mtidafaas1 bununla tenakuz 
halindedir. 

SL~NIK .i\DNi1N MENDERRS ,.. Onu ev masraflar1 i<;in arzettim. 
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BA~KAN - Ev mAsraf1ndan pardtisUde var. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~Bir kerre ••• 

BA~KhN ~ Okunmaya devam edin. 

( •.•• 1625 lira 5/6/1958 say1n Ba§bakan1n •.•• diye okumaya 
devam edildi). 

BA~KliN ... BurCJda yekun kabar1k. 14705 lira 77 kuru§. Bu 
kligUk masraflara dahil olmad1~1na gore her halde size sormu§tur. 

ShNtK ADNAN MENDERES - Beyefendi, kendisine sorunuz; 
senin Gelir Vergisinden borcun var diye her hangi bir talepte bu~ 
lun~U§ mudur ? 

Bendeniz bir tek gelir vergisi hadisesinden haberdar ol
dum. 0 da Ankara'da bulunmad1~1m igin ve gtinti ge~mi§ oldu~undan 
dolay1 Mliste§ar bey taraf1ndan odenmi§ oldu~unu Kalemi Mahsus 
Mlidlirli soyledi. Kalemi Mahsus Mlidlirline odeyiniz, iade ediniz, 
dedim. 

~imdi okundu sor2caks1n1z,.diyeceksiniz ki, bunu nas1l 
odeyecek ? ~ur2s1n1 arz edeyim, Kalemi Mahsus MlidUrleri benim 
Bankadaki hesab1 carimden ~ek imza etmeden 10.000, 20.000, hatta 
j0.000 lirAy1 buraya gonderin, §Uraya gonderin.diye havale ede
bilirlerdi. Hatta nakit olarak da~getirtmek selahiyetine haiz 
idiler. qimd~ kendilerinde bu imkan olunca Mliste§arl1k ve tahsi~ 
sat1 mesture bUtgesi ile beni~ hususi masraflar1m aras1ndaki 
tedavUlli tamamiyle onliyebilecek vaziyette idiler. 

B.A~K.f:1N cm Peki. Son1k l1hmet. Sr.ilih Korur; bu kliglik hesap
la ra dahil olamaz, ~tinkli 14.705 lira 77 kuru9. 

S.l!NIK .l~HMET SALIH KORUR - Bunun hesab1n1 Hususi Kalem 
MUdLirleri idare ederdi. 

S.l~NtK .11DN.AN MENDERES .,.. Buyurduklar1 gibi, bu hesaplar1 
Kalemi Mahsus MUdtirleri idare ediyordu. Bendenizden sadece paray1 
i~terlerdi. Mal~matlar1 var tabi1 ben bilmem. Gelir Vergisi zamen1 
gelmi§ti , kendisi burada yoktur, 14.ooo lira verin demi§lerdir. 

; 

Bh~KAN ~ Demek ki nas1l masraf olursa olsuni sarfedin diye 
emir verilmi§tir. 

S!~NIK .AHMET S.i;LiH KORUR,. Hakikat1 oldugu gibi arz etmek 
durumunday1m. Sakl1 bir §€Yi huzurunuzda b1rakmam allah1n izniylx• 
Bana kendileri §oyle bir emir vermi§tir: Bana ait yap1lm1§; §ahs1 
bir masraf olmu§ ise, onu i§aret edin bunlar1 ben oderim ve bu 
14705 lira Kalemi Mahsus kay1tlar1ndan ~1kma degildir. Benim tut~ 
tu~um defterlerdeki i§aretten g1km1§ oldu~~nu zannediyorum. Kena~ 
r1na yazm1§1m, Ba§bakan1n Gelir vergisi diye. Kendilerini benden 
sorduklar1 zaman masraf budur dedim. Buraya kaydetmi§im paralar1. 

BA~KAN - Kendileriyle temas etmez miydiniz ? 
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SllNIK i~illv'iET Si1LIH KORUR - Hususi Kalem MUdiirleri temas 
ederlerdi. 

BA~Kt'.iN - ~'.imdi 14705 lira ·77 kuru~ bir hesap var. 11/3/ 
1959 da kendi paranizla kap8tocaks1n1z nihayet 1958 sonunda oden
mesi laz1m, odenmemi~. ink1lap Hiikumetine kadar kalm1§• 

S.i1NIK .t1DNi:~N MENDERES ~ Talep vaki olmad1 Reis Beyefendi, 
ben unutkan bir insan1m. · 

B/~~ Kt1N .,,. Dev~ m ed ini z. 

(11/6/1958 diye ba9lanarak tekrar kararnameden okundu). 

B.t~~KriN.,.. Bak1n1z, ·bir daha gelir vergisi geliyor; ~irisi 
14 bin 705 lira 77 kuru§• Bu birinci taksit, 31/3/1958 de. Ikinci 
taksit alt1 ay sonra 29/9/1959 da odeniyor. 14 bin 705 lira 77 
kuru§ tekrar verilmi§. 

S1NIK ADN~N MENDERES ~ Bunlari odenmesi i~in hi~ kimseye 
bir soz soylemi§ degilim, benden gelip istemediler. Dalg1nl1g1ma 
rastgelmi§• Bunlar odeyemiyecefim §Eyler degildi Reisbey. 

C5oo, 13/11/1959 Ba~vekil beyefendi ~am1na a~1lan da~a
lar1n pul, kaydiye gibi masraflar1 i~in; Ceza I§leri Umum MlidUrli 
Rahmi beye avans kaydiyle diye okumaya devam edildi). 

BA§KAN ~ §imdi pul ve kaydiye gayet kLl~Llk masraflar 15 
kuru§lUk istida pulu, ~O kuru§ da kaydiye, bunun i~in tutmu~sunuz 
500 lira vermi§siniz. 

SliNIK ciDN.L1N MENDERES ,.. Bendeniz tediye etmedim, beyefendi. 
Hi~ birisinin tediyesinden haberim yok. 

BJ1~Ki.1N -- San1k lihmet Salih Korur ! Boyle ufak masraflar 
i~in bu kadar av8ns1 nas1l verirsiniz ? 

S.~NIK nHMET S·i;LiH KORUR ,. Efendim, bunu d~valar1 ta kip 
eden ,-~yukat bir gUn geldi, ceza i§leri Umum MlidUrlUgti re'sen a~~ 
t1~1 davalar dolAy1siyle bir ~ok masraflar yap1yor, kaydiyeler, 
pul mAsraflar1 yap1yor. Sonra hususi olarak bunlar1 otomobil ile 
ve acele olarak elden gonderiyor, bu masraflar1 kendisinin yapmas1 
dogru de~il, kendi~ine avans verilmesi do~ru olur, dedil~r. 

SiiN1K I~HMET SL\LIH KORUR .. Blilent Nuri Es en. 
• A 

AB.f1~K;lN -- Ceza I§leri "Qmum MlidiirlLigiince amme menfaati i~in 
a~1lan davalar bir kaydiyeye tabi degildir. 

8.L~NtK i~HMET S.iiLIH KORUR - Bana soyledigi gi bi va ziye ti 
arz ediyorum. Bana intikal etti. Bendeniz de kendisine hakikaten 
avans olarak neticesinin bildirilmesi kayd1 ile verdim. Son gline 
kadar ancak 15-20 lira serfettigini soyledi. 
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BA~ Kil N ,,. Hi<; o y ok • 

Evet okuyun. 

( ••••• 524 lira 84 kuru§, 16/2/1956 Ko§k i~in KomUr ••• 
diye okunmaya devam edildi). 

Bl~~K.AN .,,. Mutlu Menderes of!lunuz ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Evet. 

Bf.~Kf1N ~ Okumaya devam edin l 

( •••• 800 lira, 27/1/1960 Ba§Vekile isvi~re'den gelen ••• 
diye okunmaya devam edildi). 

"' B.f1~KliN - ~imdi bu paralar §ahs1nlza degil, Ytiksel ve 
Kamuran igin harcanml§· Ytiksel o~lunuz, Kamuran kim ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Bir Meb'us arkada§1n o~lu. 

Bl§KAN ~ 0nlar1n Londra masraflar1 igin 540 lira. 

S.dNtK i~DNAN MENDERES ... Bunla rdan haberim yok. Ni gin vesi ... 
kalar1n hepsini mahfuz tuttuk. ~ayet zimmetimize bir para gegmi§se 
bunlar1n iadesini temin etmek i~in. Mtisaade buyurursan1z •••• 

BA~KAN.~ iadesi de~il, ~iz onun 8arf1n1 .Ahmet Salih Koruf'a 
b1rakm1~s1n1z. Icab1nda hhmet Salih Korur'a ne yapt1n bu paray1 
deyince i§te efendim, §Uralara verdim, deyebilmesi i~in muhafaza 
e tmi §ti r. · 

Si-~NtK f4DN.i~N MENDERES ~ Muha.fa za etmekte elbe~te benim de 
dahlti tesirim birinci derecededir. Muhaf~za etmemek laz1m gelse 
idi onun elinden al1p imha ederdim. 

B.A~KAN _,.. 540 lira 60 kuru§ Yuks e1 ve Kamuran beylerin 
Londra 'da ;kameti masr~flar1, 13/7/1953 de sarf edilmi§, aradan 7 
sene ge~tigi halde hala kapanmam1§ ? 

S.J1NtK i~DN.AN MENDERES - Bu bor~lar1n mahiyetini bilseydim 
c;oktan hesab1n1 gorUrdUm. 

(1617 lira 1/10/1954 de isvi~re'ye gonderilmek lizere diye 
tekrar kararnameden okundu). 

Bl~~KliN - Bu da ka ba r1 k bi r y ekun, 5700 lira 5 6 s enesi 
Ha zir an1nda. 

SuNIK i~DN.AN MENDERES .,.. Reis beyefendi, bu bina vergileri 
ve yak1nlar1ma yap1lm1§ olan tediyat k1saca izahat vermeme mlisaade 
buyurunuz. 

Reis beyefendi, bendeniz .iinkarci'daki gelirimi refikama 
b1rakt1m. O ayda 6~8 bin lira tutar1ndad1r. hyr1ca gocuklar1n 
masraf1 igin de zaman zaman kendisine nakdi yard1mda bulunuy'brdum. 
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. 
Ayr1ca da yine mutfak i~in keza ihtiyag oldu~unda benden para 
ister ve al1rd1. ~imdi,bir tak1m masraflar var ki~ kendisi ••• 

BA9KAN ~ Kim kendisi ? 

Si.NIK ADN.f.N MENDERES ,. Refikam. Kendisi Ba§vekile soyle-.. 
yiniz tediye etsin, veya gondersin diye kalemi mahsusa yapt1~1 
telefonu kalem:l mahsus ba§ka tUrlU. imale ederek vermi§tir, MUstea. 
§ara gitmesi laz1m fdi.Benim dti§lincem §U, ay1rm1§t1r. 5-6 ya kadar 
misafir oldugu takdirde kendi ailemizin masraf1 i~indendir. Ondan 
sonra bUylik d~vetler olursa yard1m ister. Ve gocuklar1n masraf1 
da buna dahildir. §imdi bu vergi vasaire bahisleri tabii buna 
gelmiyor. Oraya gidiyor. Oras1 da Kalemi Mahsusa intikal ettiriyor. 
Bunlara emin olunuz: Soru§turma Kurulunda muttali oldum. 

BA§KAN - Tutumunuz oyle oldugu igin oyle gelmi§ oyle git
mi§• Siz hassas ol~ayd1n1z ve orttilti odeneie dokunmasayd1n1z big 
kimse dokunmazd1. OrtUlU ndenegi ortaya koymu§sunuz, buradan sarfe
din demi§siniz. 

Sl-~NIK ADN.AN MENDERES .. Benim hususi masra flar1m igin or tu .. · 
lti odenekten masraf yap1lmaz. 

Bl1§K.AN .. Okuyun e fendim. 

( •••• 1500 lira, 12/12/1956 ••• diye kararnameden okunmaya 
d evam edildi). 

BA~KAN ... Bak1n1z burada, Pazartesiye kadar kayd1 var. 
N.e vaki t ? 29/11/1957 de. i~radan 2,5 s ene gec;mi§. . 

S.ANIK AON.AN MENDERES ... Belki odendi kimbilir bey efendi ~ 

(Madem Samiye 500 ~ira diye kararnameden tekrar okunmaya 
ba§land1.) 

B.li~K.,;N ,,,. Burada Ma dam Sa mi diy e ge~iyor, kim imi§ bu ? 

s.:rn1K .i;DNi~N MENDERES ,. Day1 zad emin gay et ya§ll refika s1,. 
d1r. Mtiste§ar beye derim ki; benim nam1ma g~r, kendisini tatyip et 
ve bir miktarda para ver.Bu benim hesab1md1r. bncak §U var ki; 
bunu verdim diye gelip benden istemi§ de~ildir. 

BA~KJ~N ·• Hay1r, §imdi san1k hhmet Salih Korur cevap ver,. 
sin. Ba§vekalet tahsisat1n1 da size mi b1rak1rd1 ? 

SJ:iN!K .AHMET SALIH. KORUR ~ Hay1r efendim, onla r1 Kale mi 
Mahsus 

1
idare ederdi. Bira z evvel buyurduklar1 gibi kendilerinin 

hususi gekleri ve maa§lar1 kalemi mahsus mtidtirlerinde bulunurdu. 

ShNIK j;DN.AN MENDERES cw Mtisaad e eders eni z a rz edeyim. Bunu 
tenvir etme~e yard1m edecektir. 

A 

Nereye, ne- raddeye kadar, diye buyurdunuz ? Benim maluma,,. 
t1m olmadan bana geki imza ettirmeden Kalemi mahsusun 50,000 lira~ 
y1, 60. 000 liraya ka dar kalemi mahsusun telefonla Bankaya ha vale 
verdi kleri va kidi r. 
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BA~KAN ~ Vakidir. Fakat masraflar1n ti~, dart misli oldu~u 
zaman bu paralar nereden kar~1lan1yor, demiyorsunuz ? 

SANTK ADNAN MENDERES ~ Kar91lanmas1 mevzuubahis degildir. 

BA~KAN ... De vam edi n 1. 

(Sabik Ba§vekil ve kay1n valideleri il~g ••• diye okumaya 
d e va m e di 1 di ) • 

BA~KAN .. Harigteki masraflar da bu ortlilU odenekten veri-
liyor. 

S.ANIK ADNAN MENDERES - Rig bir zaman bunu a kl1ma getirme
dim. Soru§turrnadan sonra ve bu kararnarne elime geldikten sonra 
bunu o~renrni§ bulunuyorum. Arz etti~im gibi kalemi mahsus benim 
neyim varsa hepsinin Uzerinde istedigl gibi tasarruf etmek hakk1na ••. 

BAGKAN - Gtizel amma, maa§ olarak ve me§rU kazanc1n1z ola-
rak muayyen bir miktar. Masraf 5 misli ise bunlar nereden oluyor ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~· ~yle de~il Reis beyefendi. 

BAeKAN ~ Bu para sarfedilmi§tir. 

SANIK ADN.AN MENDERB'S ,. Bunlar1 kar§ilamak benim igin hatta 
bir ka~ mislini kar§ilamak her zaman igin mtimktindLlr. Mtimklin olrna
d1g1 gtin olmam1§t1r, reis beyefendi. 

BAeKAN .. Okumaya devam edin ' 

( •...• 5199 lira 6/12/1958 say1n Bayan .Adnan ve Bay 
Aydin Menderes igin •• diye okumaya devam edildi). 

BA~KAN .. Han1rn1n1zla bir zaman olur kar§l kar~pya gelir .. 
siniz, bu gocuklar1n masraflar1 ne kadar tutuyor diye bir konu§ma 
olunca ufac1k bir ara§t1rma yapmaz m1 idiniz ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Bendeniz kendisine veriyordum. 
'Bir kerre 3 apartman1n gelirini tamamen b1rakt1m. Ayr1ca zaman 

za man par am eksik, yok d edi gi zaman ••• 

BAeKAN ~Bu gibi masraflar1 ben mi veriyorum diyordu, 
gocuklar1n masraflar1n1 kim odliyordu ? 

SANIK ADNAN ~El~JDERB'S • ~amdi listede bulunduguna g?re 
anla~pl1yor ki; Mesela Isvigre'yeAhavaleler gonderiyormu§, Isvigre' 
ye para gidecek, ver bana. Pekala gitsin, Belki ben unuturum sen 
kalemi mahsusa veya Mliste§ar beye telefon et de hat1rlats1nlar 
bana. Benim bildigim bu. Bilfarz 858 TUrk liras1 kar~1l1g1 300 
dolar gonderilecek bunun kambiyo muamelesini yapt1racaf1z vesaire~ 

A 

BA~KAN - Pekala, orada araya han1m1n1z giriyor, Ya diger-
lerinde ? Okuyal1m efendim, devam edelim okumaya. 

BA~KAN ,. ~imdi saat 12 ye geldi. 1'30 da evvela 6/7 EylUl 
davas1na, sonra da bu davan1n duru~mas1na devam edilecektir. Karar~ 
namenin 20 inci sahifesinde b1rak1yoruz. 

KAPANMA SA.aI,l: 12.00 
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ORTtrLlf ODENEKTEN zlVJvlETE PARA GECIRMEK VE GOREvi 
KOTtYE KULLANMAK -

BiRi~qi OTURU~UN DEVAMt 

( Iki nci Ce ls e) 

A£1lma saati: 13.30 

BAgKAN .. San1klar getiriltliler, bagl1 olmayarak yerlerine 
alind1lar, mtidafiler haz1r, aq1k olarak duru§maya devam edildi. 

20.inci sahifede kalm1§t1k, oradan devam ediy.oruz. 

(Sahife 20 deki Ahmet Salih Korur'un ifadesi okundu). 

BA9KAN .. San1k Ahmet Salih Korur, siz tahsisat1 mesture
den Odenrrii§tir, demi§Siniz V€ misal gostermi§Siniz. 

SANtK AHMET S.ALIH KORUR,..,,. Sabahki celsede de arzettigim 
gibi bendenize kendilerinin umum1 bir direktifi olmu§tur. qahs1ma 
ai t yap1lacak masraflar1 i§aret edin, bunlar1 ben sonra oderim,. 
diye. Bu §Ekilde direktifleri oldugu ic;in vaki olan mliracaatlar1 
ben tahsisat1 mestureden odedim. 

BA~KAN ~ Fakat, §imdiye kadar odenmemi§. 

S.ANIK .AHME"T SALIH KORUR ?- Mutlu'nun ve Berrin Menderes'in 
Viyana seyahat masraflar1 tahsisat1 mestureden odenmi§tir, diyor. 
San1k Adnan Menderes siz bu ifadeye kar§i ne diyorsunuz ? 

S.ANlK ADN.AN MENDERES - Ben onced en odeyin, ondan sonra 
size bunu iade ederim §eklinde soylemedim reis beyefendi. Yaln1z 
benim soyledigim daima §Udur: Bana ait bir §EY varsa isteyiniz. 
Olabilir ki seyahatte olabilirim, §Urada burada olabilirim. ~deme~ 
ler yapabilirler. Benim hu9usi masraf1m yahutta ailemin hususi 
masraf1 kalmas1n, beni haberdar ediniz diye daima soylemi§imdir. 

BA~KAN .. Ahmet Salih Korur, sizin ifadenizle Adnan Menderes' 
in ifadesi bu noktada tutmuyor, ne diyorsunuz ? 

· SANtK AHMET SALIH KORUR - Say1n Ba§kan1m, arzettigim gibi 
hat1rlad1g1m §Udur: Ben kendilerinden §U direktifi ald1m, gayet iyi 
hat1rl1yorum.Ve bu hesaplar1 tuttum ve i§aretleri koymam bUtUn bun
lara·mUstenittir. ~ahs1ma ait masraflar1 odiyecegim diye soylediler. 

BA§KAN - isteyin dedim diyor. 

SANlK AHMET S.ALIH KORUR - is teyin sozi::inU kalemi mahsus 
rnUdUrlerine emretmi§ olabilirler. Bana i§aret ediyor musunuz diye 
sormu~lard1r, evet i§aret ediyorum demi§imdir. 

(Sahife: · 20 "2-- Demokrat Parti yarar1na yap1lan odemeler, 
a- k1sm1"okundu.) 
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BA~KAN ~ Demokrat Partiye narflar yap1lm1§, harcamalar 
yap1lm1§. 

SANIK ADNAN MENDERES - Demokrat Partiye zaman zaman para 
- verilirdi. Mliste§arla Demokrat Partinin Genel Merkez Muha sip Uyesi 
aras1nda bu yard1m1n yap1ld1?1 ve paran1n al1nd1g1 zaman, bunlar1n 
iadesi hususunda ayr1ca hesap tutarlard1, (Glilli§meler). 

Mtisaade ederseniz arzedeyim; Demokrat Partiye yard1m etmi§ 
olmak her hangi bir •• ~ 

BA§KAN ~ Demokrat Partiye ~rtlilli odenekten masraflar, 
harcamalar yap1lm1§t1r., Siz bunun cevab1n1 vereceksiniz. 

SANIK ADN~N MENDERES .. Yap1lm1§t1r. Bunlar1 Parti daima 
iade edebilir •. 

,. BA~KAN .. fade edi-lmemi§. Bilirki§i tetkikat1na kadar bu 
dava a~1l1p bu raporun tanzimine kadar, para iade edilmemi§tir. 

SANIK ADN.AN MENDERES .. zaman zaman ufak tefek iadeler ol,. 
mu§ mu olmaml§ m1; onu bil$iyorum. 

BA~KAN - San1k ~hmet Salih Korur ! Odemeler olmu~ mud~r ? 

SANIK Afili:ET· SALIH KORUR - Dem okra t .Pa rtiye ya p1lan odeme
ler ~ say1n Ba§kan takdir buyurursunuz ki~ do~rudan do~ruya emre 
mtist~nittir. Yapt1#1m odemelerden iade edilen k1s1mlar mevcuttur. 

BA9KAN .. Onlar hesapta nazara. al1nmam1§t1r. 

S.AN!K MIMET SALIH KORUR - Bliylik c;apta bir kac; odeme hat1r-.. 
11yorum fakat onlar1 deftere geqirmedim. Zannederim Em1n· Kala fat 
Muhasip liye idi, 50 bin lira verdim, ertesi glinli ald1m. Boyle bir 
iki muamele oldu. hmma defterler de gozlikenler lizerinde, kenar1nda 

. kay1t yoksa (iade edilmi§tir) diyerekten ••• 

BA9KAN - Kabulti mlirnklin derildir. 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Evet odenmemi§ olmas1 laz1m 
gelir. Belki bir, iki sehvim olmU§ olabilir. 

BA§KAN ~ O ba§ka, okumaya devam edin. 

(Sahi.fe: 20 deki "2-- DemokrAt Parti yarar1na yap1lan 
odemelerin "aa" " k1sm1 okundu). 

BA§KAN ... Buna ne diyorsunuz ? Bunun Uzerinden B,5 sene · 

Sl\NIK ADNAN MENDERES - Geriye al1n:m.am1~ demek. Partinin 
parasi olmam1~,geriye iade etmemi§• 

B.h9KhN ... San1k .Ahmet Salih Korur 'dan soruldu: 
1951 de Eregli Demokrat Partisine odeme yap1lm1~. 

o tarihten beri 6e iade edilrnemi§• 
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SANIK .AHMET SJ~LiH KORUR ,.. Say1n Ba§kan, 1951 de yap1lm1§ 
olan bu odemenin bir amplifikator al1nmas1 mevzuuna tahsis edil-
di~ini de ben kararna~eYi okuyunca muttali oldum. Bana nihayet 
Demokrat Partiye 3000 lira veyahut 5000 lira g5nderilsin dedmi§tir, 
gondermi§imdir. ~§ag1daki ifade de arzettim. K1saca para al1nm1§t1r, 
maksad1n ne oldugu belli degil. 

BA~KJrn -- Peki. Okumaya devam edin. 

(Kararnamenin "cc" k1s1mlar1 okundu). 

BA§KAN ~ MUkerrem Sarol'a s1rf parti propagandas1 yaps1n 
diye 15 bin lira odeme yap1lm19. Ne diyorsunuz, bir itiraz1n1z 
var m1 ? 

Si~NIK ADN.l~N MENDERES .. Kay1 tla rda boy le gortiniiyor, bilmi
yorum, hat1rlam1yorum. ~imdi hat1rl1yamad1g1m bir §eY tizerinde 
itiraz dermeyan edecek degilim. 

(Raporun okunmas1na devam olundu). 
(cc) ,. i kinci para gra fl okund u). 

(Samsun Demokrat Parti Piyangosuna otomobil tahsisi k1sm1 
okunduktan sonra soruldu:) 

BA~KllN .. §imdi buraya kadar olan k1sm.1na bir i tira z var mi? 

S.i1NTK ADNJ~N MENDERES ,... Hay1r yok efendim. 

BA§K.AN .. :~hmet Salih Korur, Sizin bir itiraz1n1z var m1 ? 

SiiNtK l~HMBT S.,·~LiH KORUR ,. Yok efendim. 

(Raporun okummas1na devam olundu). 

(Sahife: 21 deki muhtelif partilerden ayr1lanlara yap1lan 
odemeler k1sm1 okundu). 

Bl~§ Kirn ... Bur a ya bi r a i y e c e gi ni z ? 

S.t~NIK i~ DN11N MENDERES -a Hay l r yok e fendim. 

Bh§KAN .. Sizin Ahmet Salih Korur ? 

S.P~NIK AH~ET SiiLIH KORUR .. Hay1r efendim, bendenizin i ti
raz1m mevzubahis degildir. 

("Bu me v zuda ~a had t=ti ne mtira ca at edil en Adna n Za fir 'in 
sahife 22 deki ifadesinden raporun okunmas1na devam olundu). 

B.A$KAN - Diyor ki; isrnrla verdiler. Bir diyeceginiz var 
m1 ? 

S.AN TK 1~ DNAN MENDERES:i , Yok. 

SANIK AHMET ShLIH KORUR - Hay1r efendim. Bendenize 10.000 
lira verilsin dediler; At1f Topalo~lu pek al~ geldi, ald1. 
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(Sahife 22 deki Faruk GUrtunca'n1n ifadesi okundu). 

Bll~Kl1N _,,. Buraya de~ 10.000 lira gonderilmi9? 

Si~NIK AHMET SJ~LIH KORUR 31 Oraya da gonderdim. Nic;in gon.,. 
derdim bilmiyorum. 10 bin liray1 Belediye Rei~i Faruk Glirtunca'ya 
gondermemi emrettiler, gondetdim• 

(Sahife 22 deki Cemal TUzUn ve hhmet Salih Korur'un 
ifadeleri okundu). 

B1~9Kt1N .. .t.t1f Topaloglu'nu hepimiz biliyoruz. Halk Parti
sinden istifa etti. KisA zaman iginde 10 bin lira bir, 12 bin lira 
da bir cem'an 22 bin lira alm1§. 

S.LiN!K hDN.l~N ME'NDERES ~ Ordu'da uzun seyahntler yapt1. 
Ordu'dan heyetler geldi ••• 

BA9KAN - Onlar parti faaliyetleridir, Ordu'ya gidi§i, 
heyetlerin geli§i falan bunlar parti faaliyetleridir. Ba§ka bir 
i ti ra z y ok mu ? 

SAN!K bDNAN MENDERES ~ Yoktur. 

Bl~9K:rn .,.. Okumayci devam edin. 

(HLlkumeti ve icraat1n1 oven dergi ve gazetelere ••• diye 
okumaya devam olundu) (Sahife: -22·23 deki(b) k1sm1 okundu). 

BA:;?KAN - Necip Faz1l'a verilen 147.500 lira fazla degil mi? 

S1;NIK 11DNhN MENDERES .,,. Zannediyorum ki, Reis beyefendi; 
bu uzun bir mliddet igine yny1lml§ olan tediye olacakt1r. MUste§ar 
daha iyi bilecek, onda~ sorulmas1. 

A 

BJ19 Kl1N --=- Ne ci p F 3 z i l ' 1 n ya z i la r l n 1 n um um l is ti k am e ti me m .,. 
lekete yararl1 m1 olmu§tUr ? 

SlNIK ADNhN ~ENDERES ~ MUsaade buyurursan1z Reis beyefetidi, 
onun yaz1lar1n1n memlekete yararl1 olmaktan ayr1ld1g1n1 gordUgUmliz 
zaman mtinasebeti kestik. Uzun zaman mtinasebeti kesiyoruz, tekrar 
geliyor, dtiz~ltecegim, doiruya gidece~iLl diyor, mUnasebeti tekrar 
tesis ediyoruz. Bir iki ctimle daha ilave edeyim mi, mtisaade buyurur
san1z ? Her c;e~it ne§riyatta muvazene temin etmek ic;in tervig etmek~ 
te ,poli tik f.ayda mUlahaza edilebilir. Onun da okuyucusu vard1r. 

. BA~KAN - Amma, okuyucuyu beslemek, seviyesini yUkseltmek, 
umum1 istikamete tevcih etmek l~z1m degil mi ? 

Sr.NIK .i1DN/~N MENDB'RES - FaydAll yaz1lar1 oldugu gibi zarnrl1 
ve olgUsUzleri de olAbilir. 

BA~KAN - Peki. Okuyun l 

(23.Unqli sahifeden 6 1nc1 s~t1r1ndan okumaya rjevam edildi). 

BA9KAN - Burhan Belge'ye 51.621 lira odemi§Siniz ? 
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SANIK ADNAN MENDERES - Bunlar da u zun zaman ic;ine yay1l~ 
ml§ olan tediyelerdir. Bu para yaln1z Radyo'Gazetesini haz1rlamas1 
ic;in verilmi§· derildir. Burhan Belge iyi lisan bilen bir insand1r. 
Burhan Belge'yi bir c;ok temaslara, ecnebi gazetecilerle ternaslara 
me·mur etmek suretiyle b1r tak1m masraflar ihtiyar1n1 da icap eden 
vaziyete sokmu~ bulunuyoruz. Bunun mukabilidir. 

BA~KAN ~ Peki. Ok~maya devam edin. 

(2'3.Uncti sahifenin 8 inci sat1r1ndan okumaya devam olundu). 

BA~KAN ,. Euna bir itiraz1n1z var mi ? 

S.l~N!K ADNAN MENDERES • Bunu ne §ekilde yapml§lar bilmiyo
rum. Belki abone vesaire suretiyle vermi§lerdir. Soral1m Mliste§ar 
bilir. 

BA~KAN -- Abone kay1t bedeli bu kadar yUksek olur mu? 
:· 

SANIK AHMET SALIH KORUR - Tafsilat1 ile arzedemi~ecegim 
say1n Ba§kan1m, bu rakkamlar Uzerinde geni§ligine bir malumat1m 
yoktur. 

BA~K.AN ... Arna bunlar hie; bir zaman abone bedeli degildir. 
Degil mi ? 

SA NIK AHMBT SALIH KORUR - Ta bii a bone bed eli olatna z, Belki 
abone bedelleri bunlar ic;erisinde mevcuttur.Ama fazlas1 da vard1r. 
Yaln1z §Unu arzedebilirim; bunlar bir senelik masraf degil, 10 
sene iginde ••• 

ta bii •• 

BA~K.AN - Nerelerin abone bedellerini verirsiniz ? 

SANtK .AHMBT S.ALIH KORUR - Yaln1z Ba§bakan11k igi.n odliyoruz 

B.A~K.AN - Ba§bakanl1ga gelse gelse iki nlisna gelir. 

S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR ,. .A bone bedeli bu kadar tutma z. 

BAGKAN • Peki devam edelim: 

("OrtUlU Odenek evrak1n1n h1f.zedildigi ••• " Raporun 23 
sahifesinin ikinci paragraf1ndan okunmaya devam olundu). 

BA~KAN ~ !cap ederse o al1nan mektuplar, 17 inci karton~ 
. dan aynen de okunabilir. 

(Turist !stanbul Gazetesi Ba~yaz&r1 diye ba§liyan 23 ncU 
sahifeden okunmaya devam olundu). 

BA~K.AN -,,. Buraya kadar olan k1sma san1k .hdnan Mende res; 
bir diyece~iniz var mi ? 

SANIK ADNAN M~NDERES - Yok efendim. 
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BA§KAN - Buraya·kadar olan k1sma bir itiraz1n1z, bir diye
ceginiz var m1 ? 

S.ANIK .AHMET ShLIH KORUR .. Hay1r efendim. 

(Sahife 24 deki "3-br tLilti odenekten Cumhurba§kanl1g1na 
yap1lan odemeler" k1sm1ndan okunmaya d evam olundu). 

B.A~KAN ... (Sa ni k A·dnan Mend er es' e hi ta ben:) Boyle, Cumhur
ba §kanl1~1na ortlilU odeneklerden tahsisler yap1lml§• 

,. . SAN!K .ADNliN MENDERES - Cumhur;a§kanl1g1,· kendi tahsisat1 
kafi gelmedi~inden ve bir tak1m faydal1 temaalara ve mas~aflara 
ihtiyac1 oldu~undan bahsettiler, tahsisat1 mestureden yard1m y~p1l
mas1n1 talep ettiler. Riyaseti Cumhur makam1ndan gelen bu talebin 
alel mtifredat Mliste§arla temas edilmek suretiyle halledilmesini 
kararla§tird1k. Ba§yaver gelir Mtiste§arla gorli§tirdli. 

BA§KAN - Demokrat Parti delegelerine, sonra demokrat parti 
balosu igin al1nan kotion, serpantin vesaire ? 

Sl~NIK .ADNAN MENDERES ... Zaman1n Reisicumhuru Kotionu, ser-
pantini al1nd1g1n1 elbette bilmez. Bunlar elbette nihayet sarf 
kademelerinin a§ag1s1na inildiktensonra vas11 olunan neticelerdir. 
Elbette bunlar1 biliyor degildir. 

BA~K.AN ... Bir Demokrat Parti baloiuna &arf edilmesi tecviz 
edilebilir mi, ortUlti odenekten ? Resmi bir ziyafet verildi, kendi
sinin tahsisat1 paras1 olm.ad1g1ndan talep etmi§ olabilir. Fakat · 
Demokrat Parti balosuna nas1l cevaz verebilir ? 

Si1N!K J~DNJiN MENDERES .,. Ceva z verilebilir kanaa t1nday1m. 

~A§KhN - Sizin bir diyeceginiz var m1 hhmet Salih Korur ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR .. Sarf eden Riyaseti Cumhur. 

B.A~KAN .. Okumaya d evam edin. 

(Bu hususta sahit olarak dinlenenlerden·Mehmet ~ztlirk~Un 
sahife 23 deki ifadesinden okumaya devam edildi) • 

. BA~KAN - Ne kadar fazlala§ml§? Boyle lO misli. 1952 de 
4.625 lira imi§. 1959 da bunun lO misline 1~6.794 liraya balig 
olmu§. Ziya fetier fa zlala§ml§·· , 

Sl1NIK .ADNAN MENDERES ..,. Miktar1n1 bilmiyorum. Bendeni z 
prensip Uzerinde talimat verdim. 

_BA~KAN ~ Okumaya d evam edin. 

(Raporun 25 inci sahifesindeki "4-Bliylik Millet Meclisi 
Ba§k?nl1g1na yap1lan odemeler" k1sm1 okundu). 

Bl~~Ki~N .. ~.imd_i, Refik Koral tan'1n ozel ihtiya~lar1 igin 
orttilli odenekten odemeler·yap1lml§· 
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S.ANIK .ADN-'1N MENDERES - Ozel ihtiyac;lar1 ic;in oldugunu bil
miyorum, Reis Beyefendi. Yaln1z seyahate c;1kt1g1 zaman, falan falan 
yerleri de gormemde fayda vard1r, gorecegim diye bize mliracaat e~ti. 
Bir Meclis Reisini memleket d1~1nda paras1z b1rakmad1m. Hat1r1mda 
kaldlflna gore ameliyattan sonra bize vaki olan mliracaatl lizerine 
kendisine yard1m edilmi§tir. Bu hususu Mtiste§ar daha iy1 bilecektir. 

S.i~NIK .AH~ET S;iLTH KORUR - Verilen paralar1n Bliylik Millet 
Meclisi Reisi taraf1ndan nerelere sarfcdilecegi hakk1nda hie; bir 
malumat1m yoktur. Yaln1z bana haber gonderildl, 'tahsisat1m bi tti, 
yine bana bir miktar para gander diyerekten, ben de Ba§vekile arz
ederdim. Meclis Reisi paras1n1n bitti~inden bahsederek bir miktar 
gonderilmesini istiyor dedim. 

BA~KAN - .Gonder dedi. 

SbNtK LHMET S.ALIH KORUR - Samimiyetle arzediyorum, pek de 
gonUl r1zasile olmamak §artile gander derdi. Haddi asgarisinde 01 ... 
mak §artile 2 - 3 bin lira gonderirdim. 

BAeKAN ~ Peki, devam edelim. 

(Sahife 26 daki " ••• Refik Koraltan'1n ifadesinden •• " rapo
run okunmas1na devam olundu.) 

BA§KAN - Boyle, §Bh1slara da ~rttilli odenekten odemeler 
yap1lm1§.Buna bir itiraz var mi ? 

SJ~NtK .hDNAN MENDERES .,. Bu odemelerin zaman1nda, her halde 
bir hiz~et ve ihtiyac; kar§1l1g1 olmak lizere verilmi§ oldugunu kabul 
etmek laz1m. Ben §1md1 hat1rlam1yorum. 

B.11eK.AN - Hizmet daha ziyade Parti hizmeti olacak.Sizin j 

bir itiraz1n1z var m1 .Ahmet Salih Korur ? 
A 

SANIK .11HMET SALIH KORUR - Ben bu hususa bir ~ey ilave 
edecek degilim. Yaln1z buraya bir tak1m isimler al1nml§· Bu isimler 
c;oktur. Benim bildigim husus, kendilerine yardi.m yap1lmas1nda fayda 
Eorlilen e~hasa bu yard1mlar yap1lm1§t1r. Mesela isimlerini burada 
arzetmek ve onlar1 rahats1z etmek istemem. Benim arzedecegim husus~ 
lar1n d1~1nda olacakt1r •. Hakikaten memleket ic;in faydal1 olan ~~
h1slard1r. Ona bir yard1m yap1l1rsa, bu da nissettilerse, emsali 
bundan ~ok memnun olur, gayrete gelir. 

BA§KJ~N ~ Oylesi de vard1r. 

"' S.ANIK .AHMET Si~LiH KORUR. - ,Benim ilave edecegim husus budur. 

c- S9hife: 26 daki "b) .. orttilti odenekten derneklere yap1-
lan yard1mlar" k1sm1ndan okunmaya devam olundu). 

BA§KAN - Bu Bengi Korur kim ? 

S.l~NIK .LiHMET S.ALIH KORUR ... K1 z1m. 

BA~KAN - Bu Nezihe kim? 
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S.ANIK .AHMET S.i~LiH KORUR -- Re fikam efendim. 

. BA9KAN ,. Bu tediyeler .. de size yap1l1yor. Bunlar1n ortUlU 
odenekten y8p1lmas1 caiz mi ? Orttilti odenekten size, k1z1n1za, 
refikan1za odemeler yapmak caiz mi ? 

' A 
SANIK AHMET S.ALIH KORUR ... Hepsini bird en arz1 maluma t 

edeyim: Bunlar ti~ guruptur, say1n Ba§kan. Birisi 3 bin yedi lira 
98 kuru§ Ahmet Salih Korur deniyor. Bu odeme olsa gerek. ~imdi 
tahmin etmiyorum 3 bin lira gibi bir rakkam olsa, belki 3 bin yedi 
lira -98 kuru§ olduguna gore yap1lan bir masraf1n kar§1l1g1 olarak 
al1nm1§ bir parad2r. Oraya boyle ge~mi§tir. 

Bli~K.AN .,., Hay1r, oyle olsa .hhmet Salih Korur'un elile diye 
iadesi ge~ecekti. 

8.ANIK l~HMET S.l1LI H KORUR - Tevhid en ya zm1§ oldugum 1 gin 
oyle zannediyorum, muhakkak ki bir hesap neticesidir. 

Digeri,
1

2400 liral1k masraf, 955 ,956 y1llar1nda bunu 
zennediyorum kar§1lanm1§t1r. Yani muvakkaten odenmi§tir. Daireden 
ayr1ld1g1m bir zamanda odenmi§, muvakkaten al1nan parad1r. Ve ben 
bun~ar1 kar§1lam1§1md1r. 

BA~KAN - Kar91lanm1§ olacak ve bu burada' gozlikmiyecek· 

S.ANIK .1HTh1BT S.ALIH KORUR cm Tahminen boyle say1n ~a§kan1m. 
2't-OO lira gibi kU~lik bir rakkam1 oraya kaydetmekte bir mana yoktur. 
Bundan sonra gelen... · 

B.A~K.AN - Bundan sonra gel en 1000 lira. 

SJ1NIK M-IMET Sf:lLIH KORUR -- D~i5ni.i arzettim.750-650-1000 
yek~nu 2400 l~~a tutuyor. 1955, 1956 y1llar1nda. 

BAe~AN ~ Kar§1lanm1§ olacakt1r, diyorsunuz, amma kar§1lan
mad1g1 da anla§1l1yor. Kar§1lansa orada kaydedilir. 

• A 
SANtK AHMET SALIH KORUR - Bunlar hakk1nda ka t'i bir malu--

ma t arz etmiyoru~. Bundan sonra gelenler yol masraflar1 ki, a§a~1 
yukar1 7040 lira tutuyor. A§ag1da gelenlerle beraber 8000 lira olu-. 
yoro 10 sene iginde bu yap1lan yol masraflar1 gittigim yerlerde 
yap1lan masraflar1n kar§1l1g1nda ald1g1m paralard1r. 500 lira, jOO 
lira, 1500 lj_ra. Ben bu 10 y1l i~inde devlett'en bir kuru§ harcirah 
tahakkuk ettirip, devletten a1mad1m. Qtinkli bu masraflar1 bundan 
yap1yordum. 

BA~K.AN .... Eger boyle harcirah,.tahakkuk ettirecek bir seya,
hat yapsayd1n1z tahakkuk ettirmeniz laz1m gelirdi. Harcirah tahak~ 
kuk ettirmeniz icap ederdi. · 

81\NIK .hHMET Si~LIH KORUR - Bunlar1n hepsi harcirah tahakkuk .. 
ettirmeyi icap ettirir seyahatler oldugu igin al1nm1§ paralard1r. 
Kemali samimiyet ve safiyatle arz ediyorum. 

BA§KAN - Hazineden niye alm1yorsunuz da 6rttilli odenekten 
al1yorsunuz ? 
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S.AN!K .t1HMET SllLIH KORUR ·• .Ar zediyorum, §OYle bir emir 
~11r1m, ilk tayyare ile Mliste§ar gelsin. Saa~ yar1m veya birdir. 
Ilk tayyare iki buc;uktad1r. Kasadan al1r1m, Istanbul'a veya emre
dilmi§ yer nere~i ise oraya giderim. Baz1 ufak tefek masraflar 
yapar1m. Benim Istanbul"a veya emredilen yere gi tmem bir vaaaife 
yapmak igindir. Ba31 masraflar yapar1m. Bunlar kar§1l1?1nda hazine.,. 
den 10 sene i~inde bir kuru~ harcirah almad1m. 

BA§K.;~N - Yapacag1n1z §EY ne idi? $onradan harcirah1n1z1 
tahakkuk ettirip paray1 yerirte koymakt1. Yap1lacak i§ bundan iba
rettir. 

S.iUH:K kHMET SLLIH KORUR .,. Qok hakl1s1n1z, harcirah1m1 
tahakkuk ettirip mahsubunu yapsayd1m neticede belki de daha fazla 
mikta~a bi.r paray1 tahakkuk ettirir, al1rd1m ve ben de bugtin bu 
mti§ktil duruma dU§mezdim. Bunda hakl1s1n1z, Bunu §imdi arzedeyim; 
O kadar hareketli mahmGl durumda idim kit bu 300 ~ 500 liralarla 
me§gUl olamazd1m. Harcirah bak1m1ndan saga sola verilmesi icap 
eden paralar bak1m1ndan bu tediyeler yap1lm1§t1r. 

BA~KAN ~ Peki, okuyal1m, devam edelim, hepsine birden 
cevap verirsiniz. 

(.Ahmet Salih Korur 'ci ai t masraf mtifredat1n1n okunmas1na 
d evamolund u). 

B.l~~Kl~N ·:a Binhan F1ra tl1 kim ? 

SANIK kHMET Sl~LiH KORUR ... Kl z1m. Bu ve bundan sonraki 
masraflar kiz1m ic;in yap1lm1§ masraflard1r. Bunu, mtisaade ederseniz 
hepsini arzedeyim. 

Bil~KAN ,.. Okunsun, sonra soy le rsini z. 

(Sahife 27 deki cedvelin okunmas1na devam edildi). 

BA~KAN ~ ~imdi soyleyiniz bu kism1, bir de Golf Kultibti 
aida t1 var. 

Sirn!K AHMET Sl1LIH KORUR ... Golf Kullibli aida t1 ve bir yerde 
de Anadolu KulUbU aidat1 diye 100 lira gec;iyor. Bunlar Mliste§ar 
diye bana gonderilmi§ olan makRuzlar1n kar§1l1g1d1r. Ben ne Golf 
•Ynar1m ne de kulUbe giderim. Odenmi§ bir parad1r. tl~1k olarak 
soyliyeyim eger bu §ekil~e bir para vermemi§ olsam, 500 ~ 1000 lira 
gibi bir yard1m yapmak laz1m. Bu §ekilde bir iki defa verdim. 

Binhan F1ratl1 mevzuuna gelince: Bu benim tizUntlilU oldugum 
bir mevzudur say1n Ba§kan. 0 tarihte damad1m vefat etti. Henli? 
Almanya'dan yeni gelmi§lerdi, iki gocu~u ile birlikte. HenUz Istan~ 
bul'da yerle§memi§lerdi, da~1n1k vaziyette idiler. Ani bir kaza 
neticesinde yanll§ te§his neticesinde vefat etti. Ben o zaman ~ok 
UzUntU ic;erisinde idim. Peri§an bir vaziyette oldugum gibi k1z1m 
25 ya§1nda iki tane yetimle birlikte dul kalm1§t1. ~ok k1ymetli 
bir gene; yanll§ bir te§~is ytizlinden olmli§ gi tmi§ti. Peri§Bn bir · 
vaziyette idik. Evleri Istanbµl'da peri§anl1k igerisinde ne yapa
cag1m1 §B§lrm1§t1m. Bir yandan i§lerimle me§guldlim. 1958 y1l1 en 



Es a s : 19 60/ 21 - 33 ....... 

gok gal1§t1g1m1z y1l. Ba§vekil bana o zaman dedi ki, bunu §likranla 
kar§1lad1m, sen bu peri§anlik igerisinde gal1§amazs1n, bu gocuklar1 
geldigi yere gander. 

BA~KAN ~ Nereye ? 

S.AN1K liHMET S.ALIH KORUR - .Almanya 'ya. <,;linkU henLi z oradan 
y~ni gelmi§lerdi. Onlar senin goztinden uzak olsun, hem onlar oya~ 
lans1n, hem de sen bir sene kadar bir mUddet igerisinde bu i§i 
unutursun ve i§ine deAtesir etmez. Ben bunu minnetle ve §likranla 
kar§1lad1m, llituf telakki ettim. Emir Uzerine, aniden gonderdim. 
Bir mliddet sonra Pi§man oldum, geng bir k1z1 iki ~ocugu ile beraber 
oraya niye gonderdim dedim. Fakat gonderdim. Bir sene kadar kald1? 
Kendisine avunmas1 igin orada bir i§ bulmas1n1 soyledim• Buldugu 
i§ bir §EY ifade etmiyecekti. Arada s1rada burada gorlilen bu ufak 
tefek yard1mlar, bu mlisaadelerine mlisteniden, kendisine yap1ld1. 
14 ay sonra da donUp geldiler. Bu masraflar bUnun neticesi olarak 
yap1lm1§ olan masraflard1r ve hen bunu bu suretle telakki ederek 
yapt1m. Bu ifadcmi Yliksek Soru§turma Kurulunda aynen verdim. Fakat 
bu tutanak elime ge~tikten sonra okudugumda gordlim ki ifade aynen 
mi gegti, yoksa bir hatn ile mi gegti bilmiyorum. Ba§vekil'in bun~ 
dan haberi olmad1~1 kaydediliyor. Mlitl~laaten, kendilerinin saraha
ten ifadesi degil, mlitalaa neticesinda karar verilirken bundan 
Ba§Vekilin haberi olmad1g1 yaz1lm1§ bulunuyor. 

BA§KAN - Ba§vekilin ifadesindc mi ge~iyor, yoksa sizin 
ifadenizde mi ? 

S.ilN1K .. ~HMET S.l.LIH KORUR ... Ba§Vekilin ifadesinde degil. 
Kararnamenin tahlilinde ge~iyor. Ben tahmin etmiyorum, boyle soy
lemi§ olacaklar1n1. Fakat, boyle soylemi§lerse o zaman ben yanl1~ 
anlad1~1m1, ha ta etti~imi huzurunuzda -itiraf _ediyorum.Ben bunu bir 
hlisnUniyetle yani gece gtindliz ·gal1§t1g1m1 anlatmak igin degil, 
kendime k1ymet atfetmek igin degil, gecesini gUndlizlinli i§ine, dai
resine vermi§ birAarkada§1n1n rahat~a gal1§mas1n1 temin sadedinde 
dti§Undli~tinli mLitalaa ettim, bByle hareket attim. Amma yanll§ anlam1§ 
ve hata etmi§sem bu paray1 her an igin odemeye amadeyim. Bundan 
sonra iki kalem gortilUyor, benim tedavim igin ZUrich'e gidi§ ve 
geli§ binlira, bir de tayyare paras1. Gegen sene profesor Ekrem 
~erif Egeli 'nin israr1 Uzerine ilk de fa olaraktan Zlirich' e gi ttim. 
Beni kendisi gottirdli. Gidi§ ve kali§ masraflar1 yoktu •. l~rabas1 ile 
gittim, o tedavi ~ttirdi. Donti§ tayyare paras1 verdim. Emsali mi-
slillli memurlara yap1ld1g1 Uzere yol masraf1 olarak bin lira tahsi
sa ttan odemek suretiyle ald1g1m bu para gorlilmektedir. 

BAeKAN • Ba§vekilin o §ekilde soyledigint anlayarak ortti
lU odenekten bu odemeler yap1lm1§t1r. Ba§Vekilin lehinizde bir 
tedbir olarak dLi§linmU§ diye telakki ettiniz, anlad1n1z ve orttilli 
odenekten odediniz. Fakat karar2amenin tahlili k1sm1nda Ba§Vekilin 
bundan haberi yokmU§ gibi bir mana ~1kar1lm1§t1r. 

• . A 

SbN!K AHMET SALIH KORUR • Tahlili k1sm1ndan Byle bir mana 
g1k1yor. Onun i~in arzettim. Bana en ziyade dokunan bir mevzu. 

B.AeKJiN -- San1k :~dnan Menderes, bu hususta bir diyeceginiz 
var m1 ? 
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SAN1K l~·DN1~N MENDERES - Bu hususta maruzat1m §U olacak 
Reis beyfendi. Hakikaten kiz1n1n kocas1 aniyen bir kaza esbri 
oJarak yefat etmi~, aile peri~an, kendisi peri§an.~ Bir yer degi§
tir diye falan soyledim. Soru§turma Kur~+unda bana sorduklari za
man Binhan F1ratl1'y1 tan1m1yorum dedim~Ismi akl1ma gelmedi.Yaln1z 
~uras1n1 arzedeyim bu ortlilli odenekten para al da klZl gond'er mana-. 
s1na degildir. Gonder dedim. Yeln1z §U var. Eger Mliste§ar ihtiya~ 
gosterseydi ve talep etseydi ba§ka devlet memurlar1na yapt1g1m gibi 
zaman zaman slipleman olarak verdigimiz gibi kendisine de verirdim. 
Nihayct, 10 sene i~inde bunun tutar1 , kendisinin lehinde gorUlen 
tutarl, senede 1 ~ 2 bin liran1n i~inde kal1yor. Elbette MUste§ar1n 
boyle bir talebi kar§1s1nda bunu esirgemem. 

B.A§KAN -. Esi r gem edini z. Faka t yine de ortLilU odonekt en 
ver §eklinde bir sozlinUz oldu mu ~ 

SANIK .ADNAN MENDERES ,.. Bunu hat1rlam1yorum Reis beyefendi. 
- A 

BAeKAN - o halde Almanya'ya gander demenizin manas1 kal-
m1yor. Gondermek kolay, as1l mesele paras1nda. 

S.ANIK .AD™N MENDERES .. [:imdi ha t1rlamad1g1m bir mevzuda 
zorla bir §€Y soyliyemem. ~ 

BA§KAN ~ Peki devam edin. 

("Bu mevzuda bilgisine mlira caa t edilen Adnan zafir ••• " 
k1sm1n1n okunmas1na devam olundu). 

oldu ? 
BA~KAN - DonUnce Vak1flar Bankasi idare Meclis:l. azas1 ml 

S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR .... Yapt1lar say1n Ba§kan1m. 

BA~KAN ,... TA hsi lt _ne idi '/ 

SANIK AHMET SALIH KORUR • Dil Tarih ve Cografya Fakiiltesin
den mezun. GUzel Almanca bilir. Mlisaade buyurursan1z bir iki ciirnle 
ile arz edeyim. Buna kat'i~en r1za gostermedim. F~kat arkada~lar1 
israr ·ettiler ve benim malumat1m d1§1nda bunu yapt1lar. Yapt1ktan 
sonra da bozduramad1m. KeQdilerine ve ~ocuk gitmemek de istedi. 
Kendi arzusu Hariciye Vekaletine girip orada ii§ bulmakt1.' Kuvvetli 
.Almancas1, Ingilizcesi vard1. FFJkat olmad1. Bu da bir talihsizlik
tir, olur. Bazan insan zorlan1yor. 

(Sahife 31 deki "D- San1klar1n sorumlulugu" k1sm1ndan 
okunmaya devam olundu). 

BA~KAN - Sorgu itibariyle buraya kadar olan k1s1m hakk1nda 
ilave edeceginiz bir husus var m1 ? 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR -- Say1n Ba~kan 212.800 liral1k. 
farka dair bir ka~ soz soylemek isterim. 

10 senelik sarfiyat olarak tahsisat1 mestureden elime 
ge~en para 24.548.713 lirad1r. Yine 10 sene i~inde benim sarfet~ 
tigim para 24.336.655 lira 28 kuru§ olarak cem'edilmi§. Her ikisinin, 
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tefadulu olan 212 bin lira benim zimmetim olarak mtitalga edilmi§tir. 
Zab1 t varakas1n1n ba§ taraf1nda ehti vukufun kay1 t ettigi gibi ehli·,. 
vukuf aynen diyor ki; "Bu defterleJt ve bu vesikalar ylizde ytiz kesin 
bir hesap neticesi almaga elveri§l~ degi':ldir." ve yine diyor ki; 
"Bu defterler ve vesikalar her han$i bir muhasebe usul ve kaidesine 
gore tutulmu§ degildir." : 

Soru§turma Komisyonunda d~ aynen arz ettim. Bu defter!er 
daha ziyad€ bana sarf yetkisi vere*, falan yere §U paray1, filan 
yere bu paray1 ver diye Ba§vekile; jbu para verildi mi, verilmedi mi, 
verildi ise verilmi§ oldu~unu isbat mahiyetinde ve hususiAolarak 
tutuugum defterlerdir.Bu defterler ge§it ge§it idi, evvela ktiglik 
deftere tutmu§tum, sonra btiytik def~erlere gegirdim. Sonra bir k1s1m 
sarfiyat1 da notlar halinde muhafa~a ettim, muvakkat diye. Sonra 
-bir k1sm1n1 defterlere gec;irdim. Ve 'baz1 oyle anlar1m oldu ki, ogle
d en evvelki celsede de arz ettigim gibi, 13.000 rakkam1n1 1300 ; 
1300 rakkam1n1 13.000 gegirdim. Ar~ada~lar1n ikaz1 ile defterde 
bunlar1 gordUgLim zamanlar oldu. lOQ.000 liray1 deftere gegirmedigim 
zamanlar da oldu. Bunun ic;in bilan~o yapmak Uzere bir defter tutma
d1m. Muhtemelen gegirmeyi unuttupu~ bir gok rakkamlar da mevcuttur. 
Muhtemelen zabta gegirilmemi§. Bak~ld1g1 zamanda, bakan ic;in ben 
izah etmeden bir k1ymet ifade etmiY1ecegi anla§1lan kay1 tlar ve not
lar mevcuttur. Bina~rialeyh, bu def~er yekGnu aras1nda ki §U fark1 
zimmet olarak mtitalaa edilmesini bendeniz ytiksek vicdanlar1n1za 
terkederim. 10 senelik btittin bu 24 imilyon liran1n ttirlti §ekil hesap
lar1n1 tutmak suretiyle ve saklama~ suretiyle kaydettim, itina neti~ 
cesinde. Bir tak1m vesikalar1 celp jetmek, teklif etmek suretiyle 
212.000 lira zimmet vard1r diye birl mtital~ada bulunman1n ne dereceye 
kadar dogru ol~p olmad1g1 hakk1nda !ben bir §€Y diyemiyecegim. YUksek 
Hey'etinizin vicdan1na terke<liyorum. 

BA~KAN - Peki, Bilirki§i bfu nokta hakk1nda mtitalaan1z ? 
I 

BILIRKi~i CAFBR T.AYY.AR S.AtjIKL.AR ... Efendim, ayni mevzuea 
iki rapor takdim etmi§ bulunuyoru~. Birinci raporda bu miktar 508 
bin lira civar1nda idi. Ytiksek SorUl§turma Kurulunca yap1lan s-orgu·
lar1nda :Ahmet Salih Korur, baz1 veslikalar oldugunu b.eyan etmesi 
lizerine bu vesikalar temin edilmi~h' Uzerinde tetkikat yap1lm1§ ve 
neticeler tekrar de~i§tirilerek 20~ bin liraya indirilmi§tir. 
Eldeki vesikalar ve Ahmet Salih Korµr'un el yaz1s1 ile tutmU§ ol
dugu ajandalar bir tarih s1ras1 takliP etmi§tir ve atlama da yoktur. 
Soru§turma s1ras1nda soyledikleri ~esikalar tetkik edilmi§ ve leh
lerine olarak rakkam tadil edilere~_zimmetinden dU§lirUlmli~tlir. 
Halen odemeler aras1nda her hangi b~r itirazlar1 olan kis1m varsa 
yine ayni §ekilde yap1labilir. Odem1eler ciddiyet ve titizlikle 
incelenmi§ ve Uzerlerinde durularakl azami i tina gosterilmi§tir. 
Yap1lan inceleme lehlerine tecelli 1etmi§tir, aleyhlerine degil. 

BA~KAN .,. 13 bipi 1300 olar1ak yazd1g1.m vakidir diyor. 

BiLiRKi~i C.AFER TAYYAR SADjtKL.AR ... A jandadaki kay1 tlarla 
kendi eliyle yazd1g1 kay1tlar var. ~yr1ca makbuzlar da mevcut. 
Para verilen §ah1slardan makbuzlar ~lm1§lar. Bunlarla kar§1la§t1r
d1k. Boyle hatalar da gorLilmli§ ve t~shih edilmi§tir. 

BAeKAN·- eu halde 212.0~0 liran1n vesikas1 yak. 
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BiL'iRKi~i C.AFER T.AYYliR SADIKLAR all Bu 212.000 lira masraf1n 
nereye yap1ld1i1, nereye sarfedildigi anla§1lamad1. 

Bli~Ki~N .... Bu acs1g1 kapamak igin bir vesika var m1 ? 

SMHK AHMET ShLIH KORUR ... Ehli vukufun beyana tina is tinad en 
~Soru§turma Komisyonunda da boyle a~ylemi§lerdi; 508.000 lira ag1g1~ 
n1z var diye. Olamaz, dedim.Sureti kat'iyede olamaz~dedim. hmma 
var dediler. 508.000 lira ag1g1n1z var dediler. Yekunlar1 yapt1m1, 
508.000 lira g1k1yor. 

Bu yekun ne dereceye kadar dogrudur, bilmem. Benim buraya 
gegirmedigim hesaplar olabilir. Sonra sizin elinize gegmemi§ olan 
bir tak1m vesikalar mevcut bulunabilir. Soru§turma Kurulunda hi~ 
bir §SYi hat1rlayamad1m; bedbaht bir glinlimdli. Zaten 4~5 saat sliren 
bir sorU§tUrma, betbaht bir glinlim, csok yorgundum; Bilahare mliracaat 
ettim. Kumandan beye rica ettim, bir kacs §€Yi daha hat1rlad1g1m1 . 
kendilerine soyledim. ~unlara da bakt1n1z mi dedim. Ehlivukufun 
soyledigi gibi bu vesikalar da al1n1nca 508 bin liral1k fark 200 
klisur bin liraya dli§tU. Bilmiyorum ki, §imdi nerelerde ne var ? 
Zannediyoru~ §ahitler dinlenecek. §ahitlerden birisi, kdnan Zafir 
gok iyi bilir ondan sorulsun. Bana yliz bin lira yazmam1§s1n1z de
digi vakidir. Mlinhas1ran i§im bu degildi. 14 saat gal1§an bir in-

. san1m. Bi.risi geliyor, para vermek lgz1m, veriyorum. Kasay1 acs1P 
paray1 veriyorum. Sonra ufak tefek hesaplar1 gecsirmiyorum. 

BA~KAN - YUksek Soru§turma'da ifade verdiginiz tarih ile 
bugtinkli tarih aras1nda bir mliddet gecsti. Hat1rlad1g1n1z vesika, 
isba t edecek vesika var m1 ? Gos terebilir misini z ? 

S.ANIK .liHMET S.ilLiH KORUR ... Vesikay1 kendim gorUrs em bir §EY 
diyebilirim. Gormeden bir §EY diyemem ki ssy1n ba~kan1~. Benim 
yapt1g1m muvazenelerin neticesinde fazla rakkam bulurdum. 

BA§KAN ~ 0 Ba§ka. YUksek Soru§turma ••• 

SilNtK iH!MET SliLIH KORUR ,.. Bir §€Y ilave edemem. Dos ya la rda 
toplanm1§ olan ••• 

BA~KJrn -- Bunlardan ba§ka bir vesi\c_a gosterebilir misiniz ? 

S.~NIK .t~HMET Sl~LiH KORUR ,.. BUtlin vesikalar t~planmi§sa ben 
bir §€Y ilave edecek durumda degilim. Saklanmamas1 laz1m gelip de 

• saklanml§ 10 senelik vesikalar1n ne oldugunu bifmiyorum ki. 

(Sa hif e 28 d eki "2~ hdnan Mend er es: " k1 sm indan okunmaya 
d evam edildi). 

BJ1~KAN """~imdi izzet r.k~al'1n 1960 y1l1 blitcse mUzakereleri 
s1ras1ndaki konu9mas1n1 okutuyorum. 

,-· 

(Karton 14, Ek 17 deki izzet kkgal'1n 1960 y1l1 blitge 
mtizakereleri s1ras1ndaki btit~e encUmenindeki konu9mas1 okundu). 

BA9KAN ~ Nereden Odenmektedir ? Ortlilti odenekten odendigi 
bu gUn anla§1l1yor. Bu hususata ne diyeceksiniz .Adnan Menderes? 

SJiNTK J\DNi~N MENDERES """ Emredin efendim. 
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B.AgK.AN ""gimdi, izzet Ak~al mtizakere s1ra~1nda hazineden 
odenm~mi§tir, diyor.Hakikaten hazineden kontfola tabi hig bir 
§€Yin odenmedi~i gorUlLiyor. Arna ortLilU odenekten Hd•ndi~i anla§1l1~ 
yor. Bir i tira z1n1 z var m1 ? 

S.ANIK .ADN.AN MENDERES .,,. Yok efendim. 

SANIK ADNAN MENDERES , Bu konU§rnadan haberdar de~ilim~ 
B~ konu§madan bUtge~cn belirli bir tahsis*t1n sarfedilmemi§ oldu~u 
manss1n1n gikmas1 laz1m geliyor. 

B.i19Kl1N ... MUra ka besi miimklin §€kild e sarfiya t ya p1lmam1§. 
Fakat ortlilti odenekten sarfiyat yap1lrnl§• 

S.l1NIK fiDNlrn MENDBRES -- 9ayet Miiste§ar ko§k masraf1n1 ve 
saireyi btitgeye ithal edelim §Eklinde bir ikazda bulunrnU§ olsayd1 
blitgcye 1 thal edilmesinde en ki.igtik bir gi.igli.ik yoktu. Qi;inkti bcnde ... 
niz Ba§vekil oldu~um zaman blitgeden ko§k tahsisat1n1 kald1rm1§ bu-
luhuyorum. · 

BA9KliN - MUste§ar1n ikaz1na ne llizum var ? 
\ 

S.hNIK ADN1~N MENDERES ... Mliste.~ar1n elbette mevzuata taalaio A ~ A 

luk eden bu i§ler tizerinde daha titiz davranmas1 laz1m gelirdi. 
Bunun muahs!a·i~in arzetmiyorum. Yaln1z §Unu belirtmek isterim ki; 
her zaman i~in blitgede bu mevzularda yani Ba~bakan1n s1fat ve 
vazifesi dolay1siyle katlanmas1 laz1m gelen masraflar1n kar§1lan
mas1 i~in blit~eye t~hsiSat konma~1 mevzuu her,zaman mUmkUndti, 

; 

BA§KAN ~ Koydurtsa idiniz. Bilirki§i, burada san1k Men
deres -igin ·219.500 lira 82 kuru§ zimmetine gegirdi deniyor. Bu 
nereden ve nas1l g1kt1 ? 

BILIRKi~i CAfER TAYY.~R SADI.KLAR ._ 219 bin liral1k k1s1m 
s1rf Menderes'in §~hs1 i§leri igin sarf edilmi§ k1s1mlar olup 
~ocuklar1n ve han1m1n masraflar1 da bunun i~indedir. Bunu zimmet 
olarak ge~irdik.ABunun d1~pnda sarf edilen 24 milyon klisur ltran1n 
bi r mik ta r1 mill1 emniy et Ba§ka nl1 g1na ve ri lmi §ti r. Biz bunu 77. ci 
maddenin gayesine uygun olara~ sarf edilmi§ oldugunu kabul ediyo
ruz. 10 numaral1 cedvelde yekun edilmi§tir. Bunu dti§ttik. Kalan 
k1sm1 •••• 

BA~KhN -/Mesela •• 

BILIRKi~i CAFER TflYYJ~R S.t1DtKLAR cm Partilere, gazetecilere 
verilen parRlard1r ki, bunlar 11 milyon ktisur lira olup usulsliz 
sa rfiya t t1r, va zi fei suis timaldir. 

(S=3hife 31 deki "F) san1klar1n sorumlulugu" k1sm1ndan 
okumaya devam edildi ve kararnamenin okunmas1 bitirildi). 



Esas: 1960/21 - 38 cw 

BA~KAN - Bu suretle hem son tahkikat1n ag1~mas1 ka~ar1 
okundu. Hem san1klar sorguyagekildi, hem de Bilirki§i raporu okun
mU§ oldu. Sorgu itibar1 ile san1klar1n bir diyecekleri var m1? 
Dosyadan okunmas1n1 istediginiz vesika var m1 ? 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Dasya hakk1nda hig bir §€Y bilmi 2 

yorum. Mtidafi vekilimiz de kararnameyi tebelltig etmi§ degillerdi. 
Konu§tugum zaman da... . 

BA~KAN - Kararname san1klara teblig edilir. 

SAN!K ADNAN MENDERES , .. ~imdi tabil alabilirler. Okundu da. 

BA~KAN ,. Kag defa sorguya gekildiniz? Yine bilmiyorsunuz. 
Sorgu itibar1 ile sizin soyliyece~iniz bir §€Y var mi ? Dosyada 
okunmas1n1 arzu ettiginiz bir §eY va! m1 ? 

SAN!K ADN.AN MENDERES "" ~u and a tesbi t edecek bir va ziyette 
d egilim. . 

BA§K.AN • Siz san1k Ahmet Salih Korur, sorgu i tibariyle 
soyliyeceginiz bir §EY veya dosyadan okunmas1n1 istediginiz bir §€Y 
var m1 ? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - Osman11 Bankas1ndan·yap1lan te• 
diyeler nazar1 itibare al1nm1§ m1d1r? Bunlar yekuna ithal edilmi§ 
m:tdir ? Osmanl1 Bankas1ndan kag lira al1nm1§t1r, bu listeye kag 
lira gegmi§tir ? 

BA9KAN ~Bu suali cevapland1rabilir misiniz? 

BiLiRKi9i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Ilk raporumuza Osmanl1 
Bankas1ndaki hesap neticeleri ithal edilmemi§ti. YUksek Soru§turma 1 

daki sorgusunu mtiteakip Osmanl1 Bankas1ndaki hesab1n ortlilli odenek
ten ag1lm1§ ve beslenmi§ birhesap oldugu anla§1ld1ktan sonra tekrar 

,hesaplar yap1lm1§ ve neti cede 212.000 lira· ag1k kalm1§t1r. 

SAN!K AHMET SAL:i:H KORUR • 91mdi burada bir nokta var say1n 
Ba§kan1m. Kag yliz bin lira Osmanl:i Banka s1ndan a11nm1§, benim 
haf1zamda kald1g1na gore Osmanl1 J;3ankas1na ilk yat1r1lan para 400. 
bin lira civar1ndad1r. Buradan yap1lan tediyelerin mtihim bir k1sm1 
deftere de i§lenmemi§tir. Ayr1 bir hesap olarak tutmu§tum. Osmanl1 
Bankas1ndan ne miktar al1nm1§t1r, 4oo.ooo lira m1, 120.000 lira ~1? 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Osmanl1 Bankasi ekstrem
lerinden temin edilmi§ bu hesap 400.000 olarak i§lenmi§• Bir gok 
hesap a~1lm1§, bunlar1n bakiyeleri mevcutlar aras1ne ithal edilmi§• 
7200l'in bakiyesi 134.009, 15 , 66001 1.n bakiyesi 14. 364.92 lirad1r. 
Bunlar ithal olunmU§ k1s1md1r. 

Ayr1ca bir de ekstremelere gore yap1lm1§ masraflarda, 
masraf olarak nazar1 itibare al1nm1§ ve bu 212 bin liral1k zimme~ 
tin ~eticesine tesir etmi§ bulunmaktad1r. Yani nazara al1nm1§t1r. 

BA~KAN ~ Ondan sonra has1l olan miktard1r~ diyor. Ba§ka 
soyleyeceginiz var m1 ? Bilirki§inin raporu fevkalade vaz1h. 
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S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR - Osmanl1 Bankas1n1n hesap neti-
cesi beni pek tatmin etmedi. 400 bin lira yat1r1lm1§ ve buradan 
muhtelif tarihlerde, muhtelif senelerde bir tak1m tediyelerde 
bulundum ve bunlar in bir kl sm1n1 deftere i §lemedim. A caba Osma nl l 
Bankas1n1n verdigi ekstarda, hangi tarihte yat1rm1§ isem, o hesa
b1n al1nd1g1 tarihe kadar yapt1g1m bUtlin tediyeleri banka vermi§ 
midir ? Yoksa son bir iki senenin tediyesini mi vermi~tir ? Bu 
noktay1 bilmedi~im i~in bir noksanl1k olur diye arzediyorum. 

BILIRKi~i CAFER SADIK LAR - Osmanl1 Bankas1ndan temin 
ettigimiz ekstralar, hesap a~1lmas1ndan bugline kadar yani 27 May1s 
1960 tarihine kadar olan durumdur. Biz blitlin bu durumu na·zar1 
itibare ald1k. Hatta bu hesaptan yapJJ..an odemeler aras1nda .Ahrnet 
Salih Korur'a 15.ooo, Ahmet Salih Korur'a 20.000 gibi rakkamlar 
vard1, Bunlar1 da ~hmet Salih Korur buradan alml§ ve ortlilU ode~ 
nek meyan1nda sarfetmi§• Bu rakkamlar1 da dli§tlim ki, bu onun 
lehine olan bir husustur. 

BA§KAN ~ Ba§ka bir §eY var m1 ? 

SANIK .AHMEr S.ALIH KORUR ,.. Ben son glinli dairede ya z1 masama 
tahmine'h 25.000 liradan a§ag1 olm1yan; ger~i 200.000 liraya tesiri 
yok amma soyltiyorum, 25.ooo lira kadar tek binliklerden ibaret 
para koydum. Tek biner liral1klar bir portfoylin i~erisinde idi. 
Bunlar1n son glinli kasaya koymadan ~ekmecenin i~ine koymu§ ve git· 
mi§tim. Bu paralar bulundu mu ? Bunlar da hesaba al1nd1 m1 ?· 
Tamamen kat'i bilmiyorum amma, her halde 25.ooo in etraf1nda bir 
adetti. 

,. BiLIRKi~i C.AFER T.AYY.AR S.ADtKLAR .. Efendim, 27 May1s glinli 
Ba§vekalet bina.s1nda yap1lan arama neticesinde bir zab1t tutulmu~ 
ve o kasadan ~1kan paralar hesap edilmi§tir. Bunlar hesaba inti
kal etti. Fakat 25.ooo lira eiye bir §EY bana intikal etmedi. 

S.ANIK .AHMET SALIH KORUR .. Kasada degildi beyefendi. 
ii\ 

BA~KAN ~ Kasaya koyman1z laz1md1. 

S.ANIK AHMET 8.ALIH KORUR - Qok ge<; idi, portfoy i~inde 
~ekmecede duruyordu. 

BASKAN ~ 25 bin liradiye bir §eY Bana intikal etmemi§tir 
di y or • Ba § ka s or a ca g· 1 n1 z bi r § e y v a r ml ? 

SAN!K .AHMET S.ALIH KORUR - Reddetmekte hakl1s1n1z efendim. 
Kasan1n i~inde ayr1ca ••• 

BA~KAN.,,. Kasada ne ~1km1§sa hesaplarda _nazara al~nm1§t1r. 
Ba§ka bir §EY var m1 ? 

SANIK .AHMET S.ALIH KORUR -. Ba§ka bir §EY yok efendim. 

DA§K.AN ~ (MUdafilere hitaben:) Sorgu itibariyle sorulacak 
veya okunmas1n1 istediginiz bir §EY var m1 ? 
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S.ANIK ADNAN MENDERES MlTDAFii BURR.AN APAYD!N .. Re-is beyefen
di, §U 9ususu istirham edecegim. Ehlivukuf her tahs,sat bir masraf 
kar§1l1g1d1r, dediler ve bu masraf Devlet hizmetine taalluk eder 
§Eklinde bir beyanlar1 oldu. Netice k1sm1nda Muhasebei Umumiye 
Kanunu mevzuu ve maksad1na muhalif sarfiyattan bahsedildi. 0 suret
le mtivekkilimi itham ettiklerine gore kendilerine §U suali ~ormak 
istiyorum: Bu tahsisat1 mesturenin nerelere sarf edilmesi laz1m 
geldigi hakk1ndaki kanaatleri nedir? Bu kanaatini hangi kanunun 
hangi maddesine veya tatbikata istinat ettirmektedir ? 

BiL:tRict~:t CAFER TAYY.AR SAD!KLAR <3 MUsaade ederseniz sua1.-. 
lerine arz1 cevap edeyim. Devlet bUt~esine her tahsisat bir devlet 
masraf1 kaf§1l1g1 olarak konur. Bu, Muhasebei Umumiye Kanunumuzda 
gayet sarih olarak belirtilmi§tir. Masraf blitgelerinin hlikUmlerini 
ihtiva eden maddeler 4-5 inci maddeden ba§lar~ Bunda her hangi bir 
tereadlide mahal kalacak husus yoktur. Binaenaleyh Devlet hizmeti 
mevzuu haricind~ her hangi bir masraf yap1lamaz. Yap1lan masrafla"" 
r1n hizmetle alaka derecesini Yliksek Divan1n1z takdir buyuracakt1r. 
Bunun haricinde, gizli kalmas1nda, orttilti odenegi izah eden 77.nci 
madde, bunun or~tilti olmas1n1n gayesi; her halde ammenin ytiksek 
menfaatlerini iktiza eden masraflar igin derpi§ edilmi§ olmas1 
gerektir. Memurlara ··verilen paralar, gazeteciye verilen paralar 
vesaire bunlar1n ortUlU kalmas1nda her halde devletin de~il,masraf1 
yapanlar1n menfaatleri mevzubahis olur. 

77.inci madde tizerinde mtital~am1 o~renmek istiyorlar arz 
edeyim. 77.inci madde 1927 senesinde Mecliste kabul edilirken, 
geQen ~Uzakerelerin zab1tlar1 tetkik ettim, bu hususta sarih bir 
§EY bulunmam1§t1r. Elimizde bir metin var, bir de 19~~ senesinde 
de~i§tirildigi zaman blit~e enclimeninin mazbatas1 var: Bu mazbata
n1n ve kanun metninin tetkikinde, kanaatim olarak arz ediyorum. 
Memlekette istihbarat tertipleri denemesinden tahsisat1 mes~urenin 
tahsisat1n1n dogrudan dogruya, sadece istihbarat mefhumu dahilinde 
sarfedilmesi neticesi ~1k1yor. Nitekim sadece kendi mevzuat1m1z 
degil, harici mevzuat da tetkik edilmi§, Fransa'daki, Almanya'daki 
Amerika'daki mevzua da ayni §ekilde, sadece ve sadece istihbarat 
gayesi gUttUgU tesbit edilmi§ vaziyettedir. Ben bu kanaatlerim 
neticesi olarak tahsisat1 mesturenin ancak ve ancak yUksek devlet 
hizmeti mevzuat1 dahilinde sarfedilebilir, Bunun halka gizli kal
mas1nda devletin yUksek menfaati olacak yerde sarfedilir, nihayet, 
tahsisat1 mesturenin diger devletlerdeki tatbikat1 ve bizim kanun 
vaz11n1n gayesine uygun olarak ist~hbarat gayesinde sarfedilebilir, 
diyebilirim. 

BA~KAN .,,. Ba§ka_ ? 

S.ANIK AEJNAN MENDER:~S Mi1'DAFii BURHAN .APAYD!N - Ef endim, bu 
§ahsi kanaat tamamiyle yanl1§t1r, ileride arz edecegim. Efendim~ 
Tahsisat1 mesturede bu izah tarz1na gore sarf ayr1 bir sarf evrak1-
na tabi olmaz m1 ? Kendileri Maliye Mtifetti§i olduguna gore §U 
hususu da gayet iyi bil~eleri !cap eder. BUt~enin bir icraat1 
zaman1nda kontrolli vard1r, bir de icraat1ndan sonra kontrolli vard1r. 
icra zaman1nda, oian kontrollerde Maliye Mlifetti§ligi organlar1 
her hangi bir Vekaletin bUt~esini tefti§ edebilirler mi ? Her hangi 
bir yolsuzluk dolay1siyle bu olabilir mi ? Acaba tahsisat1: mesture
nin tetkiki gibi bir vaziyet olsa, yap1lan bir ihbar lizerine, Ba§ .. 
vekalet tahsisat1 mesturesini tetkike tefti§ hey'eti ve Maliye 
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Uzman1 olarak selahiyetli midir, degil midir ? 

BILI RKi~i C.AFER TAYYiiR SAD!KLAR .-. Ef end im, tahsi sa t1 mes -
t ure isminden de anla§1laca~1 gib!, gizli konulmU§ bir tahs1sat~ 
t1r. Kanun vaz11 bun~ gerek te~ri1, gerek kaza1, gerek idar1 her 
hangi bir kontrola tabi tutmamak gayesipi gtitmU§ttir. Bu demek 
de?ildir ki, tahsisat1 mesture devlet, amme hizmeti mefhumu hari~ 
cinde kalabilir. 

" hvukat beyin ~~renmek istedigi husus idari bir k'ntrola 
tabi midir, kism1d1r. Tabi degildir. Masraflar1n yap1lmas1 igin 
muayyen formaliteler, muayyen §€killer vard1r. Bunlar tahsisat1 
mesture igin mevzuubahis degildir. Sabahleyin kendilerfnin, Divan1 
Muhasebat~a tetkik edilmesi hususunda serdettikleri iddia da burada 
varit degildir. Tahsisat1 mesture D1Van1 Muhasebatga tetkik edile~ 
me z. 

S.AN1K .ADNAN MENDERES MltD.AFii BURHAN AP.AYDIN ,. ~unu arz 
etmek isterim ki; Bu s~zleri kararnameyi tekzip etmektedir. Bende~ 
nizin sabahki beyan1m ••• 

D.A~KAN -. Sabahki beyan1n1z1 b1rak1n1z. 

8.J~N1K .ADNAN MENDERES }:LTD/~Fii BURH.AN AP11YD!N - Son bir sual 
sormama mtisaade buyurma~1z1 rica ediyorum. Bu ita ~mrini alan Mer~ 
kez Muha·sibi muameleyi tamamlad1ktan sonra gekilmi~ olan tahsisat1 
mestureyi dogrudan dogruya Ba§vekilin zimmetine gegirir mi, gegir~ 
mez mi ?. Qekilmeden evvelki safha nedir, ~ekildikteh sonraki safha 
nedir ? · 

BiLiRKi~i GAFER TAYYJrn SAD!KLAR <:II Raporlar1m1 zda BS§Veki· 
lin kasas1na kadar nas1l intikal edildigi hususu bahselunmu§tUr. 
Mamafih arzedeyim; Merkez Bankas1ndan, I§ Bankas1na y1ll1k tahsi
sat toptan intikal etmemektedir, peyderpey intikal etmektedir. Bir 
milyon liras1 bir defa, bir milyon liras1 bir def~ ve mtitebakisi 
bir kalemde intikal e9er. Oradan bir k1sm1 Ba§Vekalet kasas1na 
al1n1r, bir k1sm1 da I§ Bankas1ndaki hesapta tutulur ve ~ek vesaire 
ile odenir. 

BA§KAN ~ Sizin soyliyeceginiz bir §eY var ml ? 

SANIK .AHMET SALIH KORUR MtD.AFii ORHl~N OZENQ ~ Bilirki§i-
d en ri9a ediyorum. Kararnamenin 6 inc1 sahifesinde kasada 114.460 
lira, I§ Bankas1nde 494, 332 lira var. B1;lnlar ya z1lm1§, acaba Osmanl1 
Bankasindaki bakiyeyi 3lm1§lar m1d1r ? I§ Bankas1ndaki hesap baki~ 
yesi raporda tasrih edilmi§, fakat osmanl1 Bankasi yok. 

BILIRKi9i CAFER T.AYYAR S_ADIKLJ~R ... Neticeler al1nm1~t1r, 
212 liral1k rakkam da bundan sonra g1km1§t1r. , 

S.hNTK AHMET Si1LIH KORUR MttD.AFii ORRAN OZENQ .. Kararname, 
I§ Bankas1 diyor, Osman11 Bankasi demiyor. 

B.A§KAN ~ Dosyada mufassal rapor var efendim. 
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B.A~SAVCI - Ban k1sa olarak Bilirki§iden §U suali sormak 
istiyorum: Blitge kanunlar1m1zda ortlilli odenegin dl§lnda Ba§bakan~ 
11k igin ayr1ca temsil odonegi var m1d1r ? orttilli odenegin temsil 
odcnegi ile bir mtinasebeti olup olmad1g1n1 llitfen bize izah etsin. 

BiLiRKi~i C!1FER TAYYAR S.ADtKL.AR ~ Efendim, Ba§Vekalet 
blitgesinde ayr1ca bir temsil-odenegi mevcuttur.Zannederim 101.nci 
fas1l temsil ode~eginden muayyen odemeler, masraflar yapabilir. 
Ziyafet masraflar1, hediyeler, bunlar1n iginden yap1labilir. Tem
si1 odeneginden yap1labilecek masraflar igin ayr1.ca tahsisat1 
mestureden odeme yap1lmas1na kanaat1mca ltizum yoktur. Temsil ode~ 
negi yetmiyecek olursa, evvelden yaAfazla al1n1r veya Muhasebei 
Umumiye Kanununun vermi§ oldugu imkanlardan istifade edilerek 
mtinakalelerle para al1nabilir. 

BA~KAN ... §tiphesi z. 

BA~SAVC! - Te§ekktir ederim. 
Siz hesaplar1 tetkik ettiginize gore; btitge 

tetkikat1n1z s1ras1nda 14 May1s 1950 den evvelki orttilti odenegin 
sarf hesaplar1na bakt1n1z m1 ? Bakm1§san1z bunlar1n da sarf yer~ 
leri ha~k1nda bir malumat sahibi olmu~sunuzdur. K1saca, yorulmadan 
bir malumat verebilir misiniz ? 

BiLiRKI§I C.AFER T.AYYi1R S.AD~KL.AR.,. Efend~m, 14 May1s'tan 
evvel Ba~vekalet Mtiste§ar1 bulunan Ismail Hakk1 Ulktimen'in 850 
bin liral1k tahsisat1 mesturenin sarf1na dair bir vesika elimize 
gegti. Bunu tetkik ettik ve raporumuza 1 No.lu ek olarak koyduk. 
Bunun tetkikinden anla§1lacag1 tizere, tahsisat1 mestur~nin ytizde 
90 na yak1n bir k1sm1 yanit 800 bin liral1k k1sm1 Milli Emniyete 
verilmi§ bulunmaktad1r. Diger k1s1mlar1n1 ise 3 ayl1k ad1 alt1nda 
yap1lan odemeler ve baz1 memur ve mlistahdeme verilen suplemanlar 
te§kil etmektedir. Bu QUsuslarda da bir tetkik yap1lm1§ bulunmak
tad1r ve raporumu za ilave edilmi§tir. 

BA9SAVCI ~ Acaba bunda Ko§k masraf1, ziyafet masraf1 ala~ 
rak ortUlti odenekten yap1lan bir odemeye rastlad1n1z mi ? 

BILIRKi9! CAFER T.hYYiiR S.AD!KLAR cw Bu § ekilde ma sra fla r 
yoktur. Bunlara bilhassq Demokrat Parti iktidar1 zaman1nda rast-
lan1yor. 

BA§SAVC! ~ Adnan Menderes'in §ahs1na ve yak1nlar1na yap1l~ 
mi~ olan odemelerden acaba hig iade vaki oilimU§ mu? Evrak tizerinde 
bunu gordtintiz mli ? 

BiLiRKI~t C.AFER T.AYY.1;R S1rntKLAR . .,. Biz yap1lan iadeleri 
nazar1 itibare alarak bu neticeleri verdik. Her hangi bir iade 
olmU§Sa o da nazar1 itib~re al1nm1§t1r. Bu §ekilde yap1lan iadeler 
varit olamaz. Bu neticeler iadeler yap1ld1ktan sonra elde edilmi§ 
neticelerdir. 

BA~SAVC! ~ Son tahkikat1n aG1lmas1 karar1 okundu~u zaman 
gordtik ki, .Adnan Mende res 'in refikalar1 vergi borglar1 geldigi 
zaman hat1rlatm1§; gelir vergisi, bina vergisi geldi, odeyin demi§• 
Odemeler daima orttilti odeneklerden yap1l1yor. Bunu sizlerin de 
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hat1rlaman1z laz1md1r. bcaba degirmenin suyu nereden ~eliyor diye 
dti§Undlintiz mti ? On sene zarf1nda bir kerrecik olsun bu vergilerin 
nereden odenmi§ oldugunu sormad1n1z m1 ? 

SANlK ADNAN MENDERES - BilmUnasebe daha evvel de arzetmi§ 
oldugum gibi, benim para ve maddi imk~nlar1m kalemi mahsusun elin
de bulunuyordu. ~imdi tekevvtin eden bu hesap neticesinden, zimmet 
diye gosterdikleri paralar1n mevcudiyetinden, bu paralar1n benim 
uhdemde bulunmas1ndan kat'iyyen ve katibeten haberim yoktur. 
Mlisaade ederseniz Reis beyefendi, yliksek iddia makam1n1n sualini bu 
suretle cevapland1rd1ktan sonra bilirki~iden ~unu soracag1m: 

BA~KAN - Hay1r. Iddia makam1n1n sorular1 bitsin. 

BAesAVCt - S1ras1 geldi~intle , han1m1n1z size hat1rlat1-
yor. Gelir vergisi, bina vergisi zaman1n1n geldigini, ~ocuklar1n 
taksit zaman1n1n geldigini size hat1rlat1yor siz odemiyorsunuz ? 

SAN!K ADNAN MENDERES - Hepsinii s1ras1 geldiginde degil. 
Belki bir iki defa soylemi§tir, soyledigi zaman da yerine getir
mi§imdir. Sonra kalemi mahsusa verdigim emirde benim hesab1mdan 
sarf etmelerini soylemi§imdir. 

BA~SAVCI - ifadenizde dediniz ki, §ahsi param kendi tah
sisat1m kalemi mahsusta durur, hatta bankalardaki hesaplar1mdan 
dahi istedikleri miktarda para gekip odeme yapmaga selahiyetlidir. 
Euna ragman §Bhsi borglar1rn1z igin tahsisat1 mestureyi elinizde 
tutan zat odemelerde bulunuyor. Fakat hususi kalem mtidlirtine hie; 
bir mliracaat vaki olmuyor.Tcimamen tersine h~su.si kalem mtidtirli de 
muayyen zamanlarda odemek laz1m geise mesela kligtik beyin mektep 
taksidi, Londra 'ya gidecek para laz1m geldikc;e, Korur'un ifade .. 
sinden anla§1ld1g1 gibi ona mliracaat ediyor ve ortlilU odenekten 
al1yor.Bu paralar1n nereden al1nd1g1n1 siz bilmiyor musunuz ? 

S.AN!K .ADN.AN MENDERES -. YUksek Iddia Makam1na arzedeyim ki, 
bunun nas1l tekevvlin etti~ini ben de son derece hayretle, elemle 
mti§ah~de ettim. Emin olunuz.Eger ortUlti odenege bir kast1m olsaydl 
ortlilU adenegin 24 milyonunun, 24 milyonunu da ben dogrudan dogru
ya kasama al1r 10 milyonunu .sarf eder, 14 mily_onunu dogrudan dog .... 
ruya zimmetime ge~irirdim. bhmedi, Y1ld1r1m'1 bilmem neyi vas1ta 
etmek suretiyle vesikalar~a yapmam~ 

BAeKAN - Hay1r, i§te boyle olaca~1n1 bilmediginiz i~in 
ya pm1~ s1n1 z. 

S.AN!K ADN.f1N MENDERES ... Kat'iyen Reis beyefendi. Kat'iyen. 

BAes.AVC! .. Bir sualimiz daha var. Siz kendi ifadenizde 
dediniz ki, odeme 2aps1nlar ve i§aret etsinler, bana haber versin~ 
ler ben sonradan odeyeccgim. 

SAN!K .ADN1rn MBNDERES ... Sonradan degil Beyef~ndi. 

BA§S.AVC! .. Biz boyle anlad1k. Yanl1§ anlam1§Sak cevab1n1z 
da dtizeltebilirsiniz. Odemeler yaln1z sizin masraflar1n1z degil, 
ba§kalar1na da yap1lm1§· Bliylik Dogu Sahibi ve blittin memleket tara
f1ndan mahiyeti gok iyi bilinen Necip Faz1l K1saklirek'e 147 bin 
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klisur lira odenmi§• Bu arada yine mill1 menfaatlere ayk1r1 hareket 
ettikleri ~mme efk~r1 taraf1ndan tamamile kabul edilen baz1 zevata 
baz1 odemeler yap1lm1~t1r, bunlar1n !simleri c;oktur. Bunlara veri~ 
len paralar1 da sonradan odeyecegim dediniz mi ? 

ShN!K ADNAN MENDERES ,. Bu ironik bir sual gayet tabii. 
~uras1n1 arzedey~m Reis beyefendi, sozlerimi bitirmemi~tim. 

YUks€k Iddia Makam1na §Unu arzedeyim ki, bu paran~n hep~ 
sini ·ben kendim c;eker istedigim gi bi sarfederdim, bu bir. Ikincisi; 
bir tek vesika b1rakmazd1m • 

. 1950 den evvelki vesikalar1.nas1l bildiklerini bilmiyorum, 
~ize devretmediler, hie; bir vesika devretmediler. Eski Mliste§ar 
Ismail Hakk1 bey bana sadece ktic;lik bir hesap pusulas1 getirdi, 
bakiye §Udur dedi: Sonradan elime gegen 500 l.tra getirdi, nedir 
diye sordum; 3000 liradan 2500 liras1n1n al1nd1f1n1 bakiye 500 
liran1n Ba§bBkan ic;in k1stely~vm oldugunu soyledi. Bundan ba§kB 
bize bir gesika devretmediler. Sonra blitUn bu hesaplar.1n heps! bir 
ayda, iki ayda imha edilmi§ oluyor. Bunlar 10 senenin muhasebesi~ 
d!r. Bunda zimmetimiz, ~unda kusurumuz, hatam1z oldugunu, stiiniye
timiz bulundugunu mlitalaa etseydik, bunlar1 bir an evvel imha 
i~ten bile degildi. Bunlar1 10 sene muhafaza etmemiz sadece ve 
sadece hesab1n1 vermek igi~dir. 

BA§KAN - K1sm1 azam1n1 san1k Ahmet·Salih Korur sizin 
mukadder sua~inizi cevapland1rmak !gin muhafaza etmi§ti:r. Diy.ecek
siniz kl, falan senenin ortlilti odenek hesab1 ne oldu ? I§te o zaman 
netice §Udu~ aemek !gin muhafaza etmi§tir. ·Yoksa sizin her hang! 
bir lsbat vas1tan1z degildir, Ahmet Salih Korur'un size kar§l 
isbat vesikas1 olabilir. Soru§turman1n ba§1ndan beri konu§uldu. 

SAN!K ADNAN MENDERES .,.. Bunun ifade ettigi bir nokta var. 
Beni borc;lu veya zimmetli gosterecek vesaiki b1iakml§lm ortada. 

BA§KAN - Ba§ka e fendim ? 

BA§S.A VCt 00 lic;UncU suale cev:ap vermedi ama, dordlincf.i 
suali sora ca g1m. 

Beyefendiye be§ yliz lira, beyefendiye l+9o lira, beyefen~ 
diye §U kadar diye listelerde bir Stirli hesaplwr sizin §8hs1n1za 
odenmi§• Diyelim ki, filancaya odenenlerden siJn haberiniz olmad1. 
Amma ~ahS1n1za~ beyefendi diye, verilen bu paralar1n nereden gel
di~ini hig merak etmediniz mi ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Evvelce sabit olan cihet ~u: sabit 
olmU§ gibi farzedilip de subutu vaki olmaya cihet §U: 350 lira, 
400 lira, 500 lira, buyurdugunuz gibi, bana m1 geldi acaba ? Kimden 
bana geld!. Kalem Mahsus Mtidlirtl vas1tas1 ile benim taraf1ma m1 
intikal ettirildi. Ben hig bir zarnan 300 lira, 500 lira Mliste§ar
dan ve tahsisat1 mestureden dilenecek vaziyette adam olmad1m •. Bu 
nas1l oldu bilmiyorum. Bunlar1n hig birini gormedim, bir tek vesika 
gormli§ degi1.im. 
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BA§SAVC! - ~yleyse Ahmet Salih Korur a~1klas1n. 

BA§KAN ~ Hat1rlam1yor. Ahmet Salih Korur'dan sorulacak 
ba§ka bir §€Y var m1 ? 

Bl1§Sl1 VC! "'" Yak. e fendim. 

BA§KAN ~ §ahitler var, son tahkikat1n a~1lmas1 karar1nda 
isimleri ge~iyor. 

BA~SAVC! - Bu §ahitlerin dinlenmesi i~in talep edilmesi 
hakk1nda makam1m1za mlizekkere yaz1lmas1n1 talep ediyorum. 

BA§KAN - Geregi gorli§lildti: 

§ahitler ~ag1r1l1p dinlenmelerine ve duru~man1n 
28/11/1960 Pazartesi saat 10 na b1rak1lmas1na oybirligi ile karar 
verildi. 

K.AP.ANM.A SM~ Ti: 16.15 

Yb. 
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(28/Kasim/1960 Pazartesi) 

AQILMA SAATI: 11,05 
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Zab1t Kati bi 

" . 

Selman Yoruk 
RJ.za Tung 
Ferruh Adal1 
Abdullah·Uner 
Hasan Gtirsel 
Nahit ~agl1oglu 
Cahit Oz den 
Ali Dogan Tur an 
Adil San al 

Altay Omer Egesel 
Fahrettin Oztlirk 
Salim Ertem 
Avni Yurt sever 
Faruk Siret Degermen 
Orhan Erdogm 
Niyazi K1rdar 
Ahmet Bayrak 
Stileyman Ta9ar 
Necdet Dar1c1oglu 
Servet Tilzi.in 
Tur gut Lilleci 

9akir Doganay 

BA9KAt~ - Yliksek Adalet Divani duru9maya mahsus salon
da topland1. Divan Bagsovcisi ile yard1mcilar1 ve zab1t k~tiple
ri yerlerinde hazir olduklari halde celse ag1ld1. I./~ahfuzen geti
rilen her iki maznun serbest ol2rak salona al1nd1lar. 

Adnan l\~enderes rnlidafii Avukat Burhan Apayd1n, Avukat 
Talat Asal; · 

Ahmet Salih Korur Mii.dafii Avuk8t Orhan Ozeng geldiler • 
. Yi.iz1erine kar~i ac;1k olarak durus;imaya devam olundu. 

:Ieyette degi~iklik oldugundan eski zab1tlar okundu. 
Sizin Vekaletnameniz var nu? 

SANIK AHL~ET SAIJIH Konun MUDAFii AVUKAT OPJIAl\f OZ:CNQ -
Var ef endim. 
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SANIK ADNAN I'!Ct~DERES .i\iIDDAFii AVUKAT BURHAN APAYDIN -
Usule milteallik konu9acag1m Riyasetinize ayrica yaz1l1 olarak 
takdim edeceB;im. · 

BA§KAN - Buyrun. 
(San1k Ad.nan Nienderes mtidafii Burhan Apaydin yaz1l1 

dilekgesini 9ifahen tekrarladi.) 

BA$KAN - lVlaznunlardan Adnan Mende res Mtidafii t araf1n
dan bu glinkli t arihle verilen ve iki sahifeden ibaret dilekge okun-
duktan sonra dosyasina konuldu. • 

Durusmalar1n inzibat1na taalluk eden btitti:n tedbirleri 
M:ahkeme Heisinin alacag1ndan kimsenin f?liphesi olmamak lazim ge
lir. 

§ahi t Ad.nan Zafir! 

SANIK AHMET SALIH KORUR MDDAFII ORBAN OZENQ - Reis 
bey efendi, mtisaade 'ederseniz bir f?ey arz etmek istiyorum. 

BAgKAN - Ne mevzuunda konuf?acaks1n1z? 

SANIK .AI-Ir~BT SALIH KORuR HUDAFii ORRAN OZENQ - Efen
dim, Kararnamenin 27-28 sahifelerinde yaz1l1 31.000 kusur lirq
l1k sarfiyat mUvekkilim tarafindrui odenmi9tir. Onu arz edecektim. 

BA9KP.1J - Bunu bu celsenin sonunda soylersiniz. 

(9ahit Ad.nan Zafir huzura al1nd1.) 

BAgKA_W - Ad1n1z? 

9AHiT ADNAN ZAFIR - AlliJ.an Zafir. 

BA§KAN - Baban1z1n adi? 

gAHIT ADNAN ZAFIH - Ebulhasanzade. 

BA9KAN - Kag dogumlusunuz? 

9AHIT ADNAN ZAFIH - 1323. 

BAgKAN - Adresiniz? 

~AHIT ADNAN ZAFIH - Be9ikta§, Y1ld1z Caddesi. 

BA9KAN - San1klar1 tanir m1s1n1z?. Akrabaliga ve ~a-
hitlige mani bir haliniz var nu? Yemin ett~recegim. 

9AHIT ADNAN ZAFIR - ~ahitlige mani bir halim yoktur. 
(9ahit Adnan Zafire yemin ettirildi.) 

BA9KAN - Siz Ba~vekalet Kalemimahsusunda vazifelisi
niz degil mi? 

• 
$AHiT ADNAN ZAFIR - Evet ef endim, Ba~vekalet Kalemi 
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mahsus rritidlirl ligUnde bulunuyorum. 

BA9KAN - Bu mevzuda neler biliyorsunuz? Tahsisat1 mes
turenin ~ahsi ihtiyaglara tahsis edildigi iddia ediliyor; bil
diklerinizi soyleyin. 

~AI:IIT ADNAN ZAFiR - :Sf endim, 9 numaral1 Yliksek S oru@
turma KurulunaAyeminli olarak verdi~im if ademde de arz etmi@tim. 
1918 Numaral1 I@ Bankasi hesab1 vardir. Bu hesaptan hususi kalem 
mlidlirUntin tezkere ile yazd1g1 miktarlardan malumat1m vard1r. 
Bunlal'1n bir k1sm1 Adnan IVIenderes' in binalar1n1n gelir vergisi 
bir k1smi da ogluna gonderdigi paralard1. Benim bildigim k1s1m
lar bunlardir. 

BA9KAN - Ba~ka bildiklerinizi soyleyin. Bu para nasil 
al1n1rd1? Adnan I\1enderes' in haberi var mi idi, bina vergisi veya 
gelir vergisi olarak al1nd1g1n1 bilmiyor mu idi? 

gAHIT ADNAN" ZAFiR - Benim lizerinde hususi kalem mtidlirii 
vardir. Temaslar1 o yapard1. Ve ondan ald1g1m1z malumat i.izer:ine 
Ahmet Salih beyden paralar1 alarak taksitleri yat1rd1k. Yine bi
ze soylerler bina vergisi taksitleri geldigi zaman Ahmet Salih 
beyden paray1 senet kar@1l1g1 alir, yat1r1r ve makbuzlar1n1 han1m 
ef endiye verirdim. 

BAgKAN - Siz yaln1z vergi i~leri ile mi me@gul oldunuz? 

gAHIT ADNAN ZAFIR - Yaln1z bunlarla me9guldum. 

BAgI~N - Qocuklar1na gonderilen para. 

~AHIT ADNAN ZAFIR - Bunlarla da, 

BA9KAN - Bu emri size k al em mahsus mtidtirti mil v erirdi? 

9AHiT ADNAN ZAFIR - Ef endim, kalem mahsus mi.idtirti soy
lerdi. Kendisi de Ahmet Salih Korur beyle temas ederler, beni 
gag1r1rlard1, paray1 gider al1rd1m. 

BAg~N - Bu paral8r gonderildikten sonra Menderes'e h2-
ber veriliyormuydu, verilmiyo'r muydu, bunlardan haberiniz var -
mi? 

, gAHiT ADNAN ZAFIH - Arz ettigim gibi ben tiglincli der.ece 
bir mernur oldugum igin benim kendisi ile direk temas1rn yoktu. 

BA§KAN - Kalem mahsus miidlirti kimdi? 

~A;JiT ADNAN ZAFIB. - Rahmetli Niuzaffer beydi. Ondan 
sonr8 gefik bey oldu, ondan sonra Arif bey geldi. Erciiment bey 
vard1 ki, daima Ba~vekille temas edip e~irler al1yordu. 

BAgKAN - Siz Ahmet Salih beyden mi para al1rd1n1z? 

9AHIT ADNAN ZAFIR - Jwet, zimmetle verirdi. 
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BA~KAN - Yat1r1rd1n1z ve mfficbuzlar1 Ahmet Salih beye 
verirdiniz oyle ~i? 

§AHiT ADNAN Zl:.J?iR - Hay1r han1m efendiye verirdim. 

BA§KAN - Vergi makbuzlar1n1 verirdiniz. Ya otekileri-
ni? 

$AHiT ADNAN ZAFiR - Digerleri makbuza tabi §leyler de
gildi, beyefendi. 

BAgKAN - Ad.nan Menderea' in, maa§ll ar1n1 ve Ba~vekillik 
tahsisat1n1 kalemi mahsusa b1rakt1g1 ve bunun ~ahs! masraflar1 
igin sarf1n1n temin edildigi §eklinde bir mtidafaas1 var. Bu 
rnevzuda bir §ey biliyormusunuz? 

§AHiT ADNAN ZAFiH - Hay1r efendim, bu i§1lerle kalemi 
mahsus mtidtirti ve muavirii me§gul olurdu. 

BA§KAN - Siz yaln1z size verilen paralari yat1r1rd1n1z. 

gAHIT ADNAN ZAFIH - Evet efendim. Bir de 3 ayda bir 
hidameti vatRniye tertibinden maa§llar verilirdi, bunlarin liste
lerini yapar ve bir tezkereye bngl1yarak Ahmet Salih beye verir
dirn. 

BAgKAN - Yiiksek S orufiJturma Kurulunda da boy le mi if a de 
verdiniz? 0 ifAdeniz de dogru mudur? 

gAdiT ADNAN ZAFiR - Evet efendim. 

BA§KAN - S orulacal~ bir §ey var nu? Bir diyeceginiz 
var rru? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Say1n Ba~kan §1Hhitten bir 
hususun sorulmas1n1 istiyorum. Kendisi §ahsen bizimle gok yak1n 
temas eden arkada§llardan bir tanesidir~ Tuttugum hesaplar1, 
defterleri gorlirler. Deftere kaydetmedigim hesaplar olmu§l mu, §U 
hesap deftere gegirilmemifil, unutulmu~ dedigi vakit olmu§l mudur, 
olmanu§l nudir? 

BA9KAN - Hat1rl1yor musunuz? 

~AHiT ADNAN ZAFiR - Evet ef endim. 

BAgKAN - Bir misal soyliyebilir misiniz? 

§AHiT ADNAN ZAFIR - Kat'i olarAk bir ~ey soyliyemiye
cegim, mtiste~ar i§lerinin tutumu icab1 gok mahmuldu, biz kendi
sinden para al1rd1k, kasa deft erine yazmazd1 ~ 

BA§KA.N - Btiytik miktara taalluk eden bir hesap hat1r
l1yor musunuz? 

gAHiT ADNAN Z.L\.FIR - Dzerinde durmadim. 
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SANIK AHI\:ET SALI£I KORUH - Ikinci sualim; bu t8hsisat1 
mesture mevzuunda benim hassasiyet derecem hakkinda bir §ey soy-
1 iyebilirler mi? Vicdan1 kana8tlRr1na drwanarak. Bu parRy1 Ba9-
vekil benim selahiyeti:me vermi@ler diye gelii:~d glizel mi sorf 
ederdim, yoks8 hakikatcm kiskruiarCtk nu sarfiy8t yRpardim? Eger 
bu hususta tensip buyururs2n1z bu sualimin diger 9ahitlere de 
sorulmas1n1 rica edecegim. 

BA$KAN - Bunu biz takdir edelim. 

BA~SAVCI - Kendileri Ahmet Salih Ko;rur'un sormas1 lize
rine izah ettiler ve bazan boyle unutmalar 01ur idi, ben hat1r
latt1m dediler. Acaba hangi mevzularda olurdu? 

BA9KAN - Ben sordum lrnt1rl8mad1g1n1 soylediler. 

BA~SAVCI - Bir de hidemati Vtftaniye tertibinden bazi 
odemeler yap1l1rd1 dediler, acaba hidemat1 vat8J'.liye tertibinden 
verilen lig ayliklar kimlere tevdi ediliyordu? QUnkli tig ayda bir 
muntazaman yBp1lan odemeler varnu9. 

i?AHIT ADNAN ZAJ?iR - Bu kalabal1k bir listedir. Bir kag 
isim.aklimda, s~yliyebilirim, ama listenin tamam1n1 soylememe 
imkan yoktur tahii. 

BA~KAN - MBznunlar §ahide bir diyecekleri olmad1klar1-
n1 soylediler. 

gahit Yurdakul Genya'y1 gag1r1n! 

($ahit Yurdanur Genya huzura al1nd1.) 

BA$ K.l\N - A d1n1 z? 

$AHIT - Yurdanur Genya. 

BA$KAN - Baban1n ad1? 

$AHIT YURDANUH GENYA - Hayrettin. 

BA$KAN - Do~um t8rihiniz? 

:)A~IIT YURDANUH GJTIJYA - 1929. 

BA9KAN - Nerede oturuyorsunuz? 

gA11'IT YURDANUH GENYA - Ankara Narrukkemal ~,~ahallesi 3. 
ncli CRdde 6/4. 

BAgKAN - Vazifeniz? 

.J_\:IIT YURDANUR GENYA - Ba9vek8let hususf kaleminde 
~efim. 

BA9KAN - Adn8n I.Ienderesi, AhmGt Salih Koruru t~m1yor 
musunuz? Akrabalik gibi 9ahadete mani bir haliniz v2·r nu? 

gAHIT YUHDANUH G:CNYA - J!an1yorum, §ahadete nmni bir 
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halim yoktur. 

BA$KAN - Yemin ettirecegim. 

(gahit Yurdanur Genya'ya yemin ettirildi.) 

BAgKAN - Bu mevzu hakkinda neler biliyorsunuz, tah
sisat1 mesturenin sarf §ekli haklnnda. 

gAHIT YURDANUR GJTNYA - Efendim, tahsisnt1 mesture 
mev~uunda Ba9bakanl1k hususi kalemindeki gorevim dolay1sile bir 
takim malumatim oldu. Bunun hesabi ile dogrudR.n dogruya me9gul 
degilim efendim. Fakat bu tahsisat1 mesturenin Ba9bakana veri-
lip mutemedi Ahmet Salih Korur taraf1ndan sarfedildigini biliyo
rum. Bunun sarf1 mevzuunda muhtelif §ekiller gegmi§tir. Ahmet 
Salih Korur bir taraftan hususi kalemde bliro amiri Ad.nan Zafire 
verir ve bununla kalernde yapilan kilglik masraflar kar§1lan1rd1. 
Diger bliylik masraflar igin Ahmet Salih Korur'un kendisi odemeyi 
yapard1. Hususi kalemde gece nobetgisi kal1rd1k. Bu nobet ~1ra
s1nda bir t8k1m m8sraf1Ar icap ederdi. Bu masrafl8r1 Adnan Zafir' -
den para almak suretile giderirdik. Ald1g1m1z emir kar91l1g1 
yapt1r1rd1k ve t ekrar nrnhsubunu yapmak lizere Adnan ZRfire paray1 
ve hesabi inde ede~dik. Bu meyanda Ba9bakan1n 0 zaman evlerinde 
verdikleri bir takim ziyafetler dolay1sile masraflar olur ve 
masraflRr1 ko9kteki vekili .1rnrg Mustafa veyahut gflrsonlardan 
biri bize al1nmas1 igin bildirirlerdi. Biz de bunlar1 liste §ek
linde yazar, paras1n1 §ef Zafir beyden alir; d19ar1dan· mlibayaa 
eder ve nobetgi 9oforler vasi tasile k§§ke yollardik. Bunun d19111-
da tahsisat1 mestureden baz1 odemeler yap1ld1g1n1 zamanin Ba9-
vekilinin oglunun tahsil masraflar1n1n tahsisat1 mestureden 
k<in?J.land1g1n1 biliyorum, buna §ahi t oldum. gu hususu da tasrih 
etmek isterim; Radyoda Yassiada sant1nda bir pardesil meselesi 
gegti. · Ba9vekil bunu kendisinin almsd1g1n1 ve bu gibi §eylerin 
od8c1lara kad8r intikal edece~ini soylemek suretile bu arada biz
leri de tohmet· al tinda b1rAkt1. Bu hususu riydinlAtmak isterim. 

BAgK.Al\J - Ba9vekil kendi maa9lar1n1n kalemi mfl.hsus rnU
dUrlinde b1r2k1ld1g1n1, kendi nrnn1na SRrf edi.lmi§ oldugunu, bu 
§ekilde kendi parRlar1n1n tnhsisat1 mestureye belki kar19m1§ ola
bilecegini soylliyorlar, boyle bir @ey biliyo!·musunuz? 

gAHIT YDRDANUH GENYA - Efendim, maa9lar1n1 devaml1 ola
rak kalemi mahsus mlidlirline b1rakt1g1 hakkinda malumRtim yok. Ay-· 
rxca kalemi mahsus mlidliriine kendileri ~ab.sen para vermi§ ve ote
beri aldJ_rm19 olabilirler. Fakat devr:1ml1 olsrak maa9lar1n1n knlerni 

rn ahsus mlidlirUne b1rak:1ld1g1n1 bilmiyorum. Y8ln1z -bu arada 9u· 
huslisu tasrih edeyim, yine pardesu meselesine donecegim. 

BAgKAN - P2rdesli mevzuund8. 1 tizum yok. Baf?ka soyliyecek 
bir §ey var mi? 

9AHIT YURDANUR GENYA - Yiiksek Soru9turma Kurulunda da 
bunlar1 aynen soyledim ve uzun ~zun anlattim. 

BA9KAN - gahitten sorulacclr bir 9ey var mi? 

SANIB ADNAN IvIENDERCS - E:fendim, bir noktM1n tasrihini 
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nrzu ediyorum. 0 d8 ben t nhsisatinu b1rakm1§ degilim. Bc:mkadn 
mevcut olan krediden veya p2radrm kalemi mahsus istedigi gibi 
tasnrruf edebilirdi. Ayr1c8 bir miktar igin, bin lirR iki bin 
lir8.dan ufak masrRflar igin sarf edin diye kalem mahsus mi.idUr 
myavininde dRimi surotte bir rezerv bulundurur ve Ara s1r8 borg 
var nu diye sorn.rdim. B8na borg yok, dRha pAraniz mevcuttur diye 
cevnp verirlerdi. 

BA9KAN - Boyle bir '9ey biliyor musunuz? • 
9AHiT YURDANUH GENYA - Ef endim kalem mahsus mlidtirUnden 

bu mevzuda bir §ey duymadirn. 

BA9KAN - Sizin de sordurmak istediginiz bir f}ey var mi? 

SANIK ADNAN I1:·=ENDERES - Heis bey efendi, benim mi.iste@ar 
beyden sorulmns1n1 istedi:zim bir nokta var. 

BAgKAN - ~ahitten sorulac8k, §Rhidin ag1klamas1n1 is
tediginiz bir husus V8r nn? 

SANIK ADNAN r~ENDERES - Hay1r efendim. 

BA9SAVCI - Bir dakik8, Hiyasetin §ahitten f}U suRli 
sormas1n1 ricn ediyoruz. Parde sill Uk bir t ane ols8 idi belki 
sorulmazdi ama mtite8ddit pardestilU.k kuma~lar sliveterler, kaz8k
lnr, bornoz, terlik, d19 f1rgas1, jilet, c1mb1z gibi bir gok 
f} eyler var. Bunl8r 8cabA kimler igin al1nm19t1r? 

BA9KAN - Bunlardan her hangi birisi odac1l8ra intikn.l 
etmi@ midir, etmemi§ midir? 

Bunlarin hepsi gerek Ad.nan iVienderes' in emri ve gerekse 
evde y8pl1Fm telefonlAr lizerine mi al1nd1? Kendilerine mi teslirn 
edildi, yoks8. gosterdiklerf her lrnngi bir ~rnhs8 nu verildi? 

$AHIT YURDANUH GENYA - Bornoz vesaire evden t elefon 
edilerek al1nm1~t1r. Odac1 Celnl vardi, bu i~lerle o me~gul olur
du. Tahmin ederim, onun vnsitasile alJnm1~t1r. 

BAgKAN - Y8ni Ba~vekRlot mensupl8r1n8 verilmiG degil. 

§AHIT YURDANUR GENYA - Hnyir efendim. 

BA9KAN - Buyrun oturun • . 
9AHIT IviKII\J~~T ALI ff:"I:LIG GEYLANGILl 

(9nhit huzura 8l1nd1.) 

BA$KAN - Ad1n1z? 

9AHIT - lVIehmet Geylnngil. 

BA$KAN - Babanizin ad1? 

9AHIT lV~EHMET GEYLANGIL - Osman 88.ffet. 
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BAgKAN - Dogum t Rrihiniz? 

~HU-II1.1 liillHLiET G:CYLANGIL - 1926. 

BA~KAN - Nerede oturursunuz? 

9AHIT IV.lEHMET GEYLANGIL - Bahgelievler birinci Cadde 
90 Ankara. 

BA9KAN - Vazif eniz? 

9AHIT r~mlIMET GEYLANGIL - Mliste~nrl1k hususi ko.lem 
mUdUrU. 

B.A§Kf'J\f - Adn8n Len deres v e Ahmet S alih Korur 1 u t nnir
s1n1z. gahi tlige mnni bir haliniz v nr mi? 

gAHIT 1VlE:dH1ET GBYLANGIL - Yok ef endim. 

BA~Hrn.N - gu yemin fikras1n1 okuyarak dogru soyliye
ceginize yemin ediniz? 

(Yemin ve·rildi.) 

BA9KAN - Bu mcvzu hnkk1nda neler biliyorsan1z anlatin, 
tnhsisnt1 mesturenin s0rf §ekli h8kk1nd2 neler biliyorsaniz 
8nlnt1n. 

~AHIT hCHI.i:sT GEYLANGIL - Tahsisat1 mestureniil sarf1 
ile yakinen 0l8.kal1 degilim. S2lih bey efendinin Znfir beye ver
dikleri emirleri ssgl8rdirn. Ben sndece Ahmet Salih. beyin yapt1g1 
pasta mB.sraflar1n1 ves8.ireyi tutRrdim. 

BA9KA.t"l\T - S iz t 2hsis nt1 mesturcden her hangi bir sarfi
yat yapmad1n1z mi? 

9.1\HIT rillHMECf.1 GEYIJANGiL - Ufak, tefek postn masrnflar1-
n1 deruht e ederdim. Hususi lrnlemde gRl19 ~m· v e meso.1 di@inda hiz
met gciren hizrnetlilerin Rlmnkta olduklari munzam tahsisatlari 
V8rd1. Bunlri.ra para odendigini biliyorum, B8Zl basin mensuplar1-
n1n dn taltifen yardim gordUklerini biliyorum. 

BA;rn:.A.N - Ba@vekile nit_ bina vergisi, gelir vergisi 
odemeleri? 

$AI-LIT uEHMET GEYLANGIL '-- Efendim, bunlar1 bir def8 
duymu~tum; boyle bir f} ey oldu diye .• 

BAgl(AN - Siz B89vekilin · hususi kaleminde mi gali~nyor-
dunuz? 

9AHIT NlEHl\IBT GEYLANGIL - Ahmet S8lih beyin hususi k8lem 
r;-1 tidtirl tigtini.i y<lp1yordum. 

BA9KAN - Ytiksek Soru§turma Kurulundaki ifadeniz dogru 
mu, buna ilRve edecek bir §ey vn~ nu? 
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~ey yok. 

yi.im. 

i dim. 

. . ' . $AI-HT 1'.~EHMET GEYL.A.NGIL - Dogrudur, ilave edecegim bir 

BA9KAN - Buyrun oturun ef endim. 

$ahit HAkki Altincil 
($ahit Hakki 

1

Altinc1 huzura alindi.) 

BA~KAN - Adiniz? 

gAHiT - Hakki Alt1nc1. 

BA$KAN - Baban1z1n adi? 

gAHIT HAKKI Al1T INCI - Osman. 

BAgKAN - KRg dogumlusunuz? 

9AHIT HAKKI ALTINCI - 1922. 
\ 

BA~KAN - Nerede oturuyorsunuz? 

$AHIT iIAKKI AV.rIN CI- H8.len NevSlehir- Emniyet Mlidlirli-

BAgKAN - 0 tarihte vazifeniz ne idi? 

9AHIT HAKKI Al1T IN CI - B8§bakanl·1k t 8 mlirrteRat memuru 

BA~ICAN - Adnan Men deres ve. Ahmet S 8lih Koruru t ffill
yor musunuz'! AkrRbalik veya h1s1ml1k gibi §ahitlige m8.ni bir 
h aliniz VAr mi? 

$AHIT HAKKI ALTINCI - Yok. 

BA9KAN - Yemin ettirecegim. 
(:;>0hide yemin ettirildi.) 

BA$KAN - Tahsisati hakk1nda neler biliyorsunuz? 

;;>AHIT .LIAKKI ALT IN CI - :t::f en dim, bendeniz hususi kalemde 
diger vazifeli B.rkadaS318rlA berriber mlinavebeli olarruc nobet tu
tardik. Yahut diger arkFldn~l8r meyaninda 24 saatlik nobete 
bendeni~i de 8l1yorlard1. O nobet s1ras1nda ko~kten telefon edi
lir, orBya misafirler gelecektir veya gelmi~tir s1k1nt1yn dli§-
m il~lerdir, her hangi bir @ey isterler, oradaki idare memurl8.r1, 
idr.u·e memuru olan mUst8hderµler t elefon ederler ve ihtiyaglar1n1 
bize t eker t eker yRzd1r1rlnr. Bu meyand8 mes el a ekmek, yogurt, 
bira, raki ve S8ireyi teker teker yBzd1r1rlRr, miktarlar1n1 da 
bildirirler. Biz de drih8 evvel bu maksRtlR b1rek1lnu~ clan pa
r8.yl ~oforlere veririz, 9oforlor o listeye gore muhteviyati alir
lnr, ko§ke gotlirlir b1rAk1rl~r. 

BA,'.?KAN -· O ba~kn, kendi tsrsfindnn lnrak1lm1~ daha 
evvel. 
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$AI-IIT HAKKI ALT IN CI - Bu para kendi t arafindandaha 
evvel b1rak1lnu9. 

BAgK.AN - Tahsisati mestureden mi? 

gAfliT _J.AKKI AL'I' INCI - Iwet efendim, b1rak1l1r ve bu 
paradan harcanir. Tabii ertesi glinU hesap gosterilmek suretile 
mahsup edilir. Yani AdnAn Zafir b~ye v erilir ve nohetginin de 
if}i bi tmi@ olur. 

BA9KAN ~ Bai?ka? Bai?vekilin bin a vergisinin t aksi tl e:ri, 
9ocuklar1n1n okul paralRrl nereden g~nderildi? 

mudur? 

$AdIT HAKKI ALTINCI - Onlardan malum8t1m yok efendim. 

BA$KAN - Ytiksek Soru§turmada al1nan ifadeniz dogru 

g.AHIT HAKKI ALTINCI - Dogrudur. efendim., 

BM;3KAN - 9ahadete bir diyecek var rm? Yok. Buyrun 
oturun efendim. 

$ahit Cel51 Y1ld1r1ml 

(gahit huzura al1nd1.) 

B.AgKAN - Ad1n1z'? 

gAHIT- Ce181 Y1ld1r1m. 

BA$KAN - Baban1z1n ad-1? 

-9AHIT CELAL YILDIRILl - 1bsa. 

BA9KAN - Dogum-tarihiniz? 

9AHIT CELAL YILDIRIM - 1315. 

BA9KAH - Adresiniz? 

gAlIIT CELAL YILDIRIM - Ba~vekalettc yatiyorum efendim. 
~ 

BA9KAN. - Ad.nan Menderes'i Ahmet Salih Korur'u tan1rs1-
n1z. Akrabalik vesaire suretile §ahadete mani bir haliniz v2r 
nn.? 

9AHIT CELAL YILDIRIM - Yak ef endim. 

BA$KAN - Denim soylediklerimi tekrar ederek dogru soy
liyece~inize dair yemin ettirece~im. 

( Yemin verildi.) 

BA$KAN - Ne i~ yRparsin Bal;?vekalette? 

$AH1T CELAL YILDIRIM - Odaciyim ef endim. 
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BA$KAN - Ba~vekil t&hsis2t1 mestureden oteberi, yiyecek, 
igecek fil8n alnu~, Bunlar hruckindn ne biliyorsan soyle. 

~AHIT CELAL YILDIRIIvl - 1:181 aldim onlarR. 

BA$KAN - Kofgkten telefon ederler miydi? 

;;Al-Ii-T CFiLAL YILDIRIIVl. - Daireden al1rd1m. 

BA$KAN - Neler al1rd1n? 

~AlIIT CELAL YILDIRIIVi - Ne lazim olursa. Yiyecek ~m 
bu, al1rd1m. 

BA$Kfu"1 - Bunlarin paras1n1 kimden aliyordun? 

9AHIT CELJ\.L YILDIRIM - Ahmet Salih beyden. 

BAgKAN - (Dinliyicilere hitaben) Muhterem dinleyici
leri bir nokt a iizerinde ikaz etmek istiyorum; duru1?nmn1n se10-
rnetle cereylli1 edebilmesi igin stikunetin tam manasile-rnuhRf8.Z8 
edilmesi 1Rz1md1r. Hakikats vusul igin tek yol budur. Usul kn
nunu hiiki.imleri de bunu t eminnt nl t1n8 alm1$t1r. Bunu t.emin hu
susundrt riyRsetin yetkisi, hottR vn.zifesi vardir. I.Iuhterem din
leyicilerin bunu d8im8 goz on-Linde tut8caklar1n1 timi t etmek bizim 
h8kk1rn1zd1r. 

Ahmet SRlih Korur'dnn para 8l1yor ve bir §leyler aldik
tan sonra bunlar1 kime veriyordunuz? 

~AHIT CELAJ_i YILDIRILI - Kahveciye falA-n veriyordum, 8l
d1g1m oteberinin parRs1n1 veriyordum. 

BA9KAN - Siz yC1.ln1z ssbahlrtr1 kahv8lt1d8 oteheri almnk 
igin _p8ra Rliyordunuz, bu parRyi Ahmet Salih Korurdan mi Al1rd1-
niz? 

~AHIT CELAL YILJIRIM - lwet efendim. 

BA~KAN - Bunlari t ahsisat1 mestureden ald1g1n1z1 bili
yor muydunuz? 

$AHIT CELAL YILDIRIM - :CVet efendim orad8n aliyorduk. 

BA~)J{AN - Bs§vekil ogullarina tnhsisati mestureden p~rn 
gonderiyormu§ bu hususta bir §ley biliyor musun? 

9AI-IIT CELAL YILDIHIE - Bilmiyorum. 

BA9Kll.N - Ytiksek ~-) oru~turma Kurulund2 verdigin if0de 
dogru mu? 

~AIIIT CELAL YILDIHIM - :rr:vet, dogrudu.r. 

BA$SAVCI - Kar8rnRmenin onuncu s2hifesinde 7/2/1956 
tarihinde bornoz, gar§af, ·havlu, su, ekmek C1.l1nd1g1 ve bunun 
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11.45· kuru~ tutt.ugu y~rn1l1d.1r. Yt1ln1z o glinli hatirlarsak yani 
1956 y1l1n1, bunlarin kar~1l1g1n1n 11.45 kuru~un gok listlinde ol
mas1 iktiza eder. Bu itib8rla bunl8r1 ~nhidin alnu~ oldugu an
la91l1yor, acaba bu kadar ucuz olmas1n1n bir sebebi var mi? 
Yoksa bir yBnl1~l1k rru var, bu, 9nhitten sorulsun. 

BAgKAN - Anl1yabildin rni, cev ap verebilecek misin? 

gAHIT CELAL YILDIRIM - Anladim efendim, bunlar1 y1kat
t1r1rd1m, paras1n1 verirdim ef endim. 

BA.;>KAN - Bu yikams parosi nu? 

gAHIT CELAL YILDilUl\'i - Y1kama parRs1 efendim, alir..:i.~ 
degil. 

SANIK ADNAN MENDERES - Mlisaade ederseniz bir sual sora-

BA9KAN - Adnan bey, ne 811lJ.yabiliyor ne soyliyebiliyor. 

SAI;JIK ADNAN L'LGNDERES - Bu kahvnl tiyi ve saireyi, a_linan 
~unu, bunu, yalniz Ba§vekil mi yerdi? Yoksa diger memurlar, mus
t e§arlik kRlem mahsus rntidtirti de filan nu., QUnkti, ekseriya yemege 
gidilmez, ogleyin gal1§1rd1k. Chlar da yerler miydi? Bu bornoz 
ev igin al1nm1§ degil. Bu sndece dairede mevcut olan, gerek 
mtiste@arlik odasinda gerek bendenizin odasJ.nda mevcut olan banyo
nun terlik ve bornoz gibi levaz1nundan ibarettir oyle midir, de
gil midir? 

BA9K_4..N - Biliyor musunui? 

9AHIT CELAL YILDIRUil - Evet ef endim 

BA9KAJ.\f - Bu bahsettikleri bornoz dairede bulun~m bornos 
mudur? Bunlarin y1kama p aras1 siz in odediginiz para nudir? 

9AHiT CELAL YILDIRilVi - Dairenindir efendim. 

BA9KA~ - Alip getirdiginiz yiyecek ve saireyi yalniz 
Ba§lvekil mi yiyordu, yoksa Ba§vekalet memurlar1 dR yiyorlar nn;y-:
di? 

gAHiT CELAL YILDIRIM - Hayir efendim, yalniz kendileri 
yerdi ve misafirlerine ikram ederdi. 

BA9KAN - Peki geQin oturun. 
~Rhi t Berrin Menderes1 · 

(§~hit huzurn al1nd1.) 

BA9KAN - Ad1n1z? 

9AHiT - Berrin Henderes. 

BA~KAN - Bab~m1z1n ndi? 

~AHiT BERRIN r,IINDERBS ..... izzet. 
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BAgKAN - Ya§iniz? 

9AHIT BERHIN MENDERFS - 53. 

BA:;>KAN - Adnrm r.'.lenderes kocrmizdir degil mi? 

9AHIT BEHRIN I.=:E:NDERES - Evet e.fendim. 

BA$KAN - K8nun2 hakkinizdir, §ahitlik y8pacak misiniz, 
yHpnuyac nk mi siniz? 

;>AHiT BERRiN l\!IENDERCS - Yapmaga gali§acagim. 

BA9Kl~N - gahadetten ve yeminden gekinmiyecegini soyle
digi igin usulen yemin verildi. Yemin f1kras1n1 okuy0r8k yemin 
ediniz. 

( Yemin verildi.) 

BA$K.AN - 1--:Vinizin b nzi ihtiyagl arini, yiyec ek v e s nir 
ihtiyoglnr1nin, evinizin bin8 vergisi borglnrinin, gocugunuzun 
mektep taksitlerinin.t~hsisat1 mestureden odendigi iddia edili
yor, bunun lrn.kk1nd8 bildiklerinizi soyl~yin. 

gAHIT BERRIN LIENDTIRES - TahsisAt1 mestureden odendigini 
'ilk defn beni Soru.;iturnm Kuruluna gag1rd1klar1 ZAIDffil i~dttim. 
Tahsis8t1 mesture diye bir 9ey oldugunu dahi bilmiyordum. Ben bli
tlin bu masraflari kendim yapnrim. Ltizumlu olan blitlin mr=tsr8fl8r1 
kendirn gortirlirn. BazAn kendi bulun.mndig1 zamrmlar veya icnp ettigi 
zanmnlar, blitlin mAa§ ve sairenin l~alemi mahsusta bulundugunu 
bildirdigi igin, icnp ettigi saman znmRn telefonla soylerdim. Bun-
lnrin kendi pArnsindr-m Odendigini biliyorum. . 

B.A.gKAN - Size murtyyen bii-i pRrn b1r8kir mi idi? 

gAHIT BERRIN l.~ENDERES - Brma muRyyen bir pnrr-i b1rrk
mazd1. AnkRrnd<iki ernlnkl8rinuz1n btitUn gelirlerini ben topl8r
d1m. 

BA$KAN - Ev masrnflRri igin bunu sarf ederdiniz. Qocuk
l8riniz1n meld ep m2srnflari da buna dnhil mi? 

gAHIT BERRIN 1'.ICNDEHFS -:- EkseriyR b en de gonderirdim. 
Bazrm kendisi bulunme1d1gi z r:i.mnn t el.ef on ederek kendisinin oradnki 
pnrnsindnn v erilrnesini soylerdim. 

. BA9KAN - Boylece t opli_:tc8 parn sarf ettiniz mi? Kalerni 
mahsusa telefon etmek suretile Isvigredeki oglunuzn gonderilecok 
mekt ep masr8fi hnkk1nd8 9u k8d(1r ~uraya gonderin dediginizi l\'Ion
derese hnber verir mi idiniz? 

OAHiT BERRIN L.J::NDERTIS - B0znnbuna llizum k8lmazdi. Ben 
kalem mahsus hesaplnr1n1n oradn oldu~unu bildi~im igin soylerdim. 
Kendisine telefon ederdim. ~ayet me§gulse veya Vekiller Heyetinde 
ise Vey8 seyRh8tta oldugu znmsn k8lerni nmhSUS8. soylerdim. QLln.ki 
biliyordurn ki, · kendisinin pornsi orcidndir. Ve Knlem mahsust811 sarf 
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edilmektedir. FBkat boyle bahsetti~imiz tnhsisAti mesture, orttilti 
odenek lak1~d1s1 beni Soru9turma Kurulunn Q8g1rd1klqr1 Z8IB8D ilk 
def8 boyle bir ~eyden p8r8 s8rf edilebilecegini orAd8 duydum. 
MUs8nde buyururSRillZ 9unu d8 soyliyeyim, ko9kte bulundugumuz 
zanmnlar bliti.in mAsrnfl2r1 ben ken.dim yapRrdim. Ahg1nnzn ve odnnn
mizn verrnek suretile. Benim orad2 ifademde gori..ilen 9eyler ancAk 
[?enim bulunmrtd1g1m znmanl8rda veyRhµt dn ggk geg vakit kendileri 
Istcmbuldan 8.cole gelirlerse, onun igin oray8 soylernek mecburiyoti 
olurdu. Yoksa y8lniz bizim ev ms8r8fl degil, b:litUn Vek8letin tut
tugu· personel mnsraf1n1 da ben kendim topl8d1g1m iradtRn aldigim 
pRrndrui bu giliJ.e kadar dr1ima ben icwe etmi9imdir. Anc8k ve ancnk 
lozim oldugu ~amnn ve bunlarin pek goklar1 da benim tarafimdffil 
degil, benim Istnnbul'da bulundugum yahut her hangi bir yerde 
bulundugum ZRID8D k2lemi ID8hSUS8 8d8.m1Rr t araf1ndrui soylenmi~tir, 
benim tar8fimdan degil. 

rnezdim. 

BA$KAN - Siz de Pnrk Otelde kald1n1z nu? 

9AHIT BEHRIN MENDERES - Tnbii kaldim. 

BA§KAN - Bunun m2srafl0r1n1 kim oderdi? 

;;>AHIT BERRIN MENDDHES - Benim hes8b1mi 8y1r1n diye-

BA§KAN - Beraber kold1n1z, y<1.ln1z ol8nuc k8.lmad1n1z 

$AHIT BEHRIN MENDERES - Hnyir efendim. Kendisi dDirn2 
Pork Otelde kald1g1 igin orayn giderdim. Yalniz gitrnedim. 

BA§KAN - Sordurmak istedig~niz bir cihet VAr ml efen-
dim? 

BM,;>SAVCI - g8.hi t Adrn.m Zafir vergi borglnr1n1n mnkbuz~ __ 
1Rr1n1, pD.r0y1 mi.iste~ardmi alip vergi borglar1n1 odedikten sonrn 
muntRz8nmn hanim efendiye verdigini soyledi. Bunlrtr btiyiik yekun 
tutuyor, on binlerce lirn tutuyor. Ac8b8 sonrRdcm bu vergi borg-
l Br1n1n Adrrnn Zrtfir t nrnfindcm odendigi h2kk1nd8 Adnnn Menderese 
bir mr1lumnt vermi9ler mi? 

9AHIT BEHR.IN LIENDETU~S - Efendim, v ergi borgl2ri f 8.zlrt 
yekun tuttugu igin dnimn orridan verilmi9tir. Brtzffil Zafir bey b2- · 
na sen.Gtleri bizznt kendisi getir.mi9tir. Gelir vergisi verile
cegi z<1.rnan, beyrmrn1me hAz1rlan<1.c<1.g1 zAmRn bu mRkbuzlRr1 eve 
h2tta kendisi bir kag g~n evvel bnna.yollArdi. 

BA~KAN - BiltLin prtrf'llRl:'l kalemi m2hsustn bulunuyor.du, 
orodn.n id.<1.re ediliyordu diyorsunuz. Sizin ihtiyRcimz oldukga 
orny::i telcfon ediyordunuz vey2 ko9kten telefon ediyorlardi, 
bedelleri orci.drm odeniyordu. Gelir vergisi, binR vergisi tnksit
leri zAmRnindn telefon ediyordunuz, size mcikbuz getiriyorl[lr. 

~AHiT BERRIN I.iliHD:f.~RCS - Bazan onlnr hntirlnt1.:rlnrd1, 
b8Z8Il kendiliklerinden oderlel'di. Bf'IZfill da hr1.t1rlnt1rd1m, knlomi 
mnhsus mtidlirli beye. 
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BA$KAN - f:iRkbuzl8r1 size getirler mi idi? 

§.AHIT BERRIN KCNDERES - Sene sonunda getirirlerdi. 

BA§KAN - Sene s onundc=t veya bn@1nd8 bu m8kbuzlnr1 size 
getirdikten sonro kocaniza gostexir mi idiniz, bina t8ksidi 
igin 9u kndar odedik diye mnlamAt verir mi idiniz? 

gAHIT BEHRIN MFJ\TDERES - Belki soylerdim. FakCTt h8.t1rlA
m1yorurn. Es a sen bunR 1 ilzum yoktu. Kendisi g ok me9gul bir ins8n 
o ldugu ve rne9guliyetini hnfifletmek igin miimki.in mertebe onu bu 
gibi 9eylerden uznk tut8rdim. 

BAgKAN - gAhitton sorulnc8k bir f}ey var mi? 

• 
B.AgSAVCI - Bir nokt oyi ric8 edecegim. Adnan Menderes 

pnrnsinin b ruikndn bulundugunu v e knlemi mahsus mildi.irlintin bnnk8drn1 
bu pnrnyi nl8r2k istedigi gibi snrfn yetkili oldugunu beyffil et
ti. Ilclnim efendi ise bu por2n1n b1lemi mahsusta bulundugunu orn
d8 durmu@ oldugunu if 0de et ti. Hnlbuki .l\.dnan Men deres Aksini soy
lUyor pnrnm b8nknd8 duruyordu diyor. Knr1s1 ise paran1n kalerni 
mRhsus mUdUrUne verildigini ve vergilerin dnhi knlemi mnhsust2ki 
bu pnr8dAn verildigini if nde ediyor. Ho§ bu pnrnyi bir defR b·\lemi 
mhsus rnUdtirUne vermedigi n9ik8:r. P0k2t bu rnevzudn Adrn=m Mendores
le hnnim ef en di, ~ff8s1ndn bir ihtilnf vrtr. Bu noktcm1n tel if 
edilmesini ricn ediyorum. 

BA§KAN - gur8dn ihtilnf oluyor, Adnan Menderes Ba9ve
killik rnn8§1 ve tnhsisnti n2kit olnrnk k8lem nmhsus mlidii.rtine mi 
tohsis ederdi, yoksn b8nkndflk i hesabindn tut up gek vesaire 
su rett e mi v eriyordu. 

~AHIT BEHRIN ~<J~NDERES - Efendim bcnim bildigim kendi 
~d1g1m pnrnlnrd1r. L~zim oldugu znmnn kendisinden ricn ederdim. 

BA~KAN - AnlAGlldi. 
9ohidin if0decine k2r§1 bir diyecek vnr mi? 
Mnznunl8r @ohide bi:r diyecekleri olmndlklnrini s oyle

diler. Buyrun ef endirn, ken2rdR oturun. 
98hit 1~hmet Oztlirk'ti Q8~1r1n. 

( 9nhi t r~ehmet Oztiirk huzur2 Rl1nd1.) 

BAgKA.N - Adiniz? 

gAHiT - friehmet Oztlirk. 

BA$KAN - Bf1brm1z1n ndi? 

Q /II ·r·-T l\""..,-:r-'T"'T QrJTU ... RK ~tJ."1 1 J.';H~1hLl.L·1 LJ - S lileymffi1. 

BAgKAN - Dogum t 2rihiniz? 

gAHIT riIEHMET OZTDRK - 1341. 
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BA9K.l'Jf - Ne i@ ynpiyorsunuz? 

~AiUT IviEHME'11 bzTURK - Cumhurb8§kanl1g1 mutcmediyim, 

BA9KAN - Ad.nan r.iienderesle Ahmet S nlih Koruru t rm1rnu
s1n1z, §lnhi tlige m~mi bir h8liniz vRr mi? 

yoktur. 
~AHIT MEHIVillT OZTHHK - Truurim. g8hi tlige mruii bir h8lim 

BAgKAN - Yemin ettirecegim. 

(gnhide yemin ettirildi) 

BA9KAN - Bu mevzu hrtklund2 siz neler biliyorsw1uz? 

$AHIT LiEH1'.2T OZTURK - Cumhurb~.WkMl1g1 mutemedi olnmm 
s1fqtile Cumhurbn§lknnl1g1 ko§ktinde verilen ziyAfetler ve CuLihur
bn~kan1n1n y8ptigi seynhntler masrnflnri gerektirirdi ve Bn§lba

k nnlik ortiilli odenek t nhsisntindrm ahn1rd1 efendim. · 

BA§KAN - Cumhurbaf}kffill1g1 trthsisntinin knfi gelmedigi 
haller de o8le mi? 

9AHiT MEI-U..IBT OZTDRK - CumhurbrH,?krulligi bUtgesinde Rei
sicumhurun sey8hnt ve ziyafet rm srnflnri igin bir boli.im yoktur. 

BA9KAN - Kimden nl1rd1n1z? 

gAIIiT l\IIEHMET OZTURK - Ahmet Salih Korurdrui. 

B.AgK.A.N - Mukabilinde bir mokbuz verirdiniz her h8lde? 

gAHiT IJEdI;IET C)ZTURK - Ev et ef e~dim. 

BA§KAN - Bunun hnricinde ortiilii odenek tnhsisntindnn 
Adnan Menderes'in evinin iaeesine ait masraflarla bina vergisi
nin odendigi hakkinda bir ~ey biliyor musunuz? 

, ;>AHi~: IvIEHMET OZTURK - Onlari bilmiyorum. Ba§brucanlikln 
Cumhurba~kanliginin bir irtibati yoktur. 

BA;>KAN - Sorrwrtl<: bir ~ey vnr rru'? Yok. gRhadete bir di
yeceginiz V8r nu? Yok. Buyrun otu:run efendim. 

Vnldin gegmi~ olnrns1 sebebile bakiye ~ahitlerin bu gUn 
S8at 13.30 dD dinlenmeleri igin duru~mnnin tehirine karnr veril
di. 

KAPANMA SAATI: 12.00 
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0 R T t L tt 

iKiNCi OTURUMUN DEVAMt 
(i kinci eels e) 

AQ!LMA SAATi: 13.lO 

BA~KAN .. Muayyen SPiatte ayni hey'e~in huzuru ile celse 
a~1ld1. Haz1r bulunan maznunlar1n ve mlidafilerinin ylizlerine kar§l 
a~1k duru§maya devam olundu. 

§a hit Mus ta fa So bay l 

(~ahit Mustafa Sobay huzura al1nd1). 

BA§KAN - .Ad1n1z ? 

§AHIT .. Mus ta fa So bay 

BA§KAN - Baban1z1n ad1 ? 

~.AHi T MUST.A FA SOB.AY ,. Htis eyin. 

BA~K.AN .,. Ka~ dogumlusunu z ? 

§.AHIT MUSTAFA SOBAY ,.. 1324. 

BA§KAN .. Nerede oturursunuz ? 

~AHI 'r 1-~USTAFA SOB.AY - .Ankara 'da. 

BA~KAN - Vazifeniz nedir ? 

~.AHIT MUSTAFA SOBAY ,. Cumhurba ~kanl1g1 memuruyum. 

B.A§K.AN .. .Adnan Menderes 'i ve .Ahmet Salih Korur'u ta;pyor 
musunuz ? ~endilerile ikra~al1g1niztyak1nl1g1n1z, §ahadete mani 
bir haliniz var mi ? Yemin ettirecegim. 

~AHIT MUSTAFA SOBAY - Hie; bir yak1n;L1g1m yok, ye'min ederim. 
~ 

BA§KAN - Do~ru s5yliyece~inize §U yemin f1kra~1n1 okuyarak 
yemin ediniz l 

(§ahit Mustafa Soba'ya yemin ettirildi). 
A 

BA§KAN - Bu hadise hakk1nda neler biliyorsunuz ? 

A 

§.AHIT MUSTAFA SOB.AY .. Hangi hadise hakk1nda? 

·BAGKAN ~ OrtUlU Bdenek.ba§ka yere sarfedilmi§· 

~.AHIT MUSTAFA SOB.AY ... Bilmiyorum. 
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BA§KAN ~ Sizin bildiginiz nedir ? 

§AHiT MUSTAFA SOBAY - Cumhurba§kanl1g1 ko§kUnde toplant1» 
lar olur, bir ~ok yiyecek maddeleri al1n1rd1. Duydu~uma g5re bun
lar1n paras1 ortUlli odenekten odenirmi§• 

BA~KAN - Bunlar1 kim al1rd1 ? 

9AHIT MUSTAFA SOBAY ~ Idare al1rd1 efendim. 

BA~Kl\N "" Ba§ka bir malumat1n1z var m1 ? 

9AH1T :tv1US T.A FA SOB.AY .. Ba ~ka bir maluma t1m yoktur. 

B.A§KAN - YUksek Soru§turma Kurultinda da_ bu §ekilde mi 
i fa d e v er di ni z ? 

oturun. 

musunuz ? 

9.AHIT MUSTAFA SOB.AY ~ Bu ~ekilde ifade verdim efendim. 

Bh~K.AN "" Bu i fadeni z dogru mudur ? 

§.AHI T MUS'r.AFA SOBAY -- Dogrudur efendim. 

BJ~~K.AN -- Sorula ca k bi r § ey var mi ? Yok •• 
~ahadete bir §eY diyecek var mi ? Yok •• Buyrun 

~ahit Memduh Uraz'1 ~ag1r1n ! 
\ 

(~ahit Memduh Uraz huzura al1nd1). 

BA§KAN .. Ad1n1z ~ 

§AHIT - Memduh Ura_z. 

B~§KAN .. Baban1z1n ad1 9 

§.AHIT MEMDUH URAZ - Abdullah. 

B.A§KllN ... Ka<; dogumlusunuz ? 

91\HIT MEMDUH UR.AZ - 1315. 

BA§I<llN ... N erede va zi feli s ini z ? 

~.AHIT MEMDUH UR~~z - Emekli Riyaseticumhur Daire MUdUrUyiim. 

BA§KAN - Adnan Menderes ve hhmet Salih Korur'u tan1yor 

9.AHI T MEEDUH URi~ Z • Ta niyorum. 

" BA§KAN - bkrabal1k; h1s1ml1k gibi §ahadete mani bir hali-
ni z var mi ? 

~I.HIT MEMDUH URil Z .. Yok e f endim. 
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Bi~~KAN • Dogru soyliyeceginizc §U yemin f1kras1n1 okuyarak 
yemin edecek'9ini z. 

(§ahit Memduh Uraz~a yemin ettirildi). 

Bl1~KAN .,. Bu hadise hekk1nda ne biliyorsunuz ? 

~AHiT MEMDUH URf.Z - Efendim, Bayar Cumhurba§kan1 oldugu 
zamanlarda, 1950 senesinden 1954 senesine kada,r hususi masraflar1 
normal bir durumda gitmekte idi. Ri1aseti Cumhur Dairesi bUt~esin
de boyle hususi masraflar1, ziyafet masraflar1n1 kar§1l1yacak bir 
tahsisat yoktu. 1954 senesinden 1960 senesine kadar masraflar ted
rici bir surette artt1. Bu artan masraflar Ba§bakanl1ktan al1nmak
ta idi. 1954 de kadar yap1lan bah§i§ vesRire gibi masraflar1n 
yek~nu senede 5 - 10 bin lira aras1ndaidi. Bilhassa 1958-959 sene~ 
lerile 960 in 3 ay1 olmak Uzere 15· 16 ay zarf1nda ortUlU odenek 
tahsisat1ndan 145.ooo lira kadar bir para al1nd1. Buda ziyafet 
masraflar1 ile baz1 koy ve kaza okullar1na hediye a11nniak ve baz1 
dU§kUnlere yard1m olarak verilen paralar i~in harcand1. Biz Ba§
bakanl1ktan ald1~1m1z odene~i avans olarak almazd1k, veresiye 
ola ra k .. a11 rd1k .B:1 i cetvel ya pa r~1k~ Riya s e ti Cumhur Te§kila t Kanu
nuna gore Daire Amiri olan Urnum1 Katibe bu cetveli takdim ederdik. 
Bilmem o Cumhurba§kan1na bunu arz eder miydi, etmez miydi ? Ya 
Ba§bakanl1k Mliste§ar1na mektup yazard1 veyahut da telefon ederdi. 
Mutemet de gider makbuz yapar, Ba§bakanl1k MUste§ar1ndan paray1 
al1rd1. 2-3 gtin iginde de "bedeli al1nm1§tlr" diye hesap kapat1l1r
d1. Uzak olanlara da pcsta havale~ile gonderilir ve Banka makbuz
l~r1 a~1k olan faturaya ili§tirilir, bir beyan cetveli ile Ba§ve
kalet Mtiste§arl1~1na evrak1 sarfiye olarak tevdi edilmek lizere 
hes a p ka pa n1 rd i • 

REISICUMHURUN Mutbak masraf1na gelince: Reisicurnhurun 
masraf1, Reisicumhur oldugu 1950 senesinden 1958 senesine kadar 
peyderpey artt1. Baz1 ziyafetler vesair masraflar olmak Uzere 2500, 
3000, 5000, icab1nda 6000 e kadar oluyordu. Ziyafetler iki k1sma 
ayr1l1yordu, bir toptan olan, 25-50 ki$ilik ziyafetlerdi. Bir de 
Valiler, yahut bizim Ttirk el~ilerinden harice gidecekler veda i~in 
geldiklerinde onlara verilen ziyafetler vard1. 

Bunlar da ayba~1~da ayr1l1r, tahsisat1 mesture hesab1na 
ge~erdi ve bu ziyafet yekununu da toptan olan1n1n ayda bilhassa 
1958 ile 1,959 senesi aralar1nda 13 - 11+ bin; diger ufak tefek ziya ... 
fetlerle beraber ayda 20 - 25 bini bulurdu. 

Bayar'1n hususi mutbak masraf1na gelince: Bu masraf1n1n 
dU~mesine saik de muhtelif yerlerden, mevsim zamanlar1nda bir ~ok 
meyvalar gelirdi. KirAz zaman1 kiraz, fJeftali zaman1 §eftali. 

Sonra biraz da, kendi masraf1n1n fazla olmas1ndan dol~y1 
memnun olmuyordu. Biz de bu sebeple azami tasarrufa riayet ediyor
duk. Zaten ko§kte verilen yemek de fevkalgde bir yemek de~il. Et, 
sebze ve meyveden ibaretti. Onun i~in di~er senele~de, 1958 ve 
1959 da mutfak masraf1 2000 lira kadar bir §EYdi. Ia~e bak1m1ndan 
ko~kte oturan 7 ~ 8 ki~iden ibaretdi. Bayar, ailesi, damad1, keri
mesi, iki torunu ve bir mtirebbiyedir. 
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B.A9KAN ·- Pe~i, bunun haricinde hdnan Mender es 'in ortlilli 
odenekten kendi ~ahs1 ihtiya~lar1 i~in sarfettigini biliyor musu
nuz ? Boyle bir ~~Y duydunuz mu ? 

9AHIT MEMDUH UR.AZ ~ Bilmiyorum, efendim. 

BA~KAN - Yliksek Soru§turma Kurulunda verdiginiz ifade 
dogru mu ? 

§kHI T MEMDUH URI~ Z -- ""Dogru efendim. 

B1\9Ki~N -.. (San1klci ra hi ta ben: ) 9ahid e sora ca p1n1 z bir § ey 
var m1 ? Yok. Buyrunuz. 

(§ahit Memduh Uras huzurdan· ayr1ld1). 

C9ahit Kemal hygUn huzura al1nd1). 

B.ti9K.AN ·• .L• d1 n1 z ? 

9.1rniT .,,. Kemal i>ygLln. 

Bi~§KAN .. Doban1z1n ad1 ') 

§nHIT KEM!~L L1YGLTN - Mehmet .Iili .hyglin. 

Bh~K~N ~ Ka~ do~umlusunuz 0 

B.i;9KAN .,,. Halen Yas s1ada 'da mevkufsunuz ? 

9tiHIT KEMllL .AYGLfN _ .. Ev et. 

B~9~~N ~ Adnan Menderes'i , ~hmet Salih Korur'u tan1r 
m1 s1n1 z ? 

A 

B.AgKliN .,.. i.krAbal1g·1n1z, §ahadete mani bir haliniz var m1 ? 
Yemin ettirecegim. 

rim. 
Qi;Hf T KEM1~1 !~YGl1N - Hi~ bi r yek1nl1 g1m yoktur, ye min ede-

(~ahit Kemal Ayglin'e yemin ettirildi). 

B1~9K1~N - Bu mevzu hakk1ndu neler biliyorsan1 z so~leyin. 
~rtlilli odenek tahsisat1n1n Adnan Menderes taraf1ndan §Bhs1 ihtiya~
lar1na sarf edildigi hnkk1nda bir dava ve bir iddia mevcut. Bunun 
hakk1nda ne biliyorsun ? 

~i~HiT KEM.fiL iiYGVN ,.. Efendim, OrtLllti odenekten benim vas1 • 
tamla sarf edilmi§ paral?~ hakk1nda maruzatta bulunacag1m. 1950 
senesinin Temmuz ay1nda Istanbul Emniyet MUdUrlU~Une tayin edildim. 
O zaman i stanbul'da bilhassa TUrkiye Gizli Komlinist Partisinin 
yer alt1 faaliyetleri geni§ §ekilde artml§ bulunuyordu. Ba§vekil 
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beni Ankara 'ya gag1rd1. O zamanki Milli Emniyet REisi ile mti§ tereken 
bu mevzu hakk1nda yine bususi bir ~al1§ma yapmam1z ve bu ~al1§ma 
i~in yapacag1m1z sarfiyat1 kar~1lamak Uzere ayr1ca para odenecegi 
bildirildi. Mill! Emniyet Istanbul Te§kilat1 §efi ile mti~terek bir 
mesai tanzim ettik. 1951 ortas1na kadar devam eden, suglu1ar1 mah• 
kemeye verilen, ~ok az1 beraat ve digerleri mahkum elan gizli ko~ 
mlinist partis!nin faaliyetini meydana ~1kard1. Bu mliddet zarf1nda 
her ay Ba§Vekaletten bu mevzua harcanmak tizere; rakam1 tam olarak 

- arz edemiyece~im; 1000-- 2000 lira aras1nda her ay tahsisat veriliw 
yordu. Birinci verilen tahsisat budur ve 1952 senesine kadar devam 
etti. 

BAQKAN ~ Bu tahsisat bu hizmete sarf edilmek lizere mi 
verildi, yoksa size verilen munzam vazife dolay1siyle §ahs1n1za mi 
verilmi§tir ? 

~AHiT KEM.AL .AYGtfN -- Efendim, munzam vazifem degildir. Fakat 
§Bhsen me~gul f"ldugum igin Emniyet MtidlirlUgUne ve bana _gonderiliyor
du ve bu mevzu i~in harcaniyordu. Bunun i~erisinde §ahs1 masrafta 
yapacag1m bana beyan edilmi§ti. 

• A 

Ikincisi; 1955 senesinde 6/7 Eyltil hadisesini mliteakip 
Ankara Vali ve Belediye Reisliginden tekrar Emniyet Umum MlidlirlUgU
ne tayin edildim. Ankara Vali ve Belediye Reisi olarak Vali kona
g1nda oturuyordum ve ayr1ca Belediyeden maa§ al1yordum. Umum Mtidlir 

tayin edilince btitUn bunlardan kal1yordum. Ev tutmak igin bir defa 
ev k1ras1 olarak 3000 lira verdiler. 

Hat1r1ma gelen li~UncUsli; Malatya'da Ahmet Emin Yalman'a 
yap1lan suikastten sonra Necip Faz1l tevkif edilmi§ti. Ankara Ha
pishanesinde bulunuyordu. Ba~vekile y~zd1g1 ~titeaddit mektuplarda 
Htikumetin ve Devletin hayatiyetile alakal1 gok mlihim baz1 if§aatta 
bulunacag1n1, ya kendisini bizzat.kabul etmesini veya itimada §Byan 
birisini gondermesini yaz1yordu. Sabik Ba§vekil beni gag1rd1. Belki 
bu tahkikatla ilgili bir ihbarda bulunur dedi ve kat'i rakkam1n1 
bilmiyorum, fakat 1000 - 2000 aras1nda Ahmet Salih beyden bir paray1 
alarak o zamanki Ankara MUddeiumumisi Cemil beyi gordum, kendisi 
ile beraber hapishaneye gittim ve bir de Teyp gottirdtim, kendisinl 
mtidtir odas1na gag1rd1m, aram1zda gorti§tirken Cemil bey muavin odas1n
da bu konu§malar1 Teyp'le al1yordu. Konu§mas1 daha gok siyonistlere 
ve §Shs1n1 mlidafaaya inhisar etti. Cemil bey bana i§aretle haber 
gonderdi. Dinledim, §ayan1 dikkat bir ihbar degildi. 81k1nt1s1 ol
dugundan bahsediyordu, kendisine bu paray1 verdim. 

BA~KAN - Ne kadar demi§tiniz ? 

~AHiT KEM.AL .AYGtiN .. 1000 ... 2000 aras1nda idi. Kat'i olarak 
rakam1 ha t1rl1yam1yorum. 

Sonra yine tekrar Ankara Valisi oldugum bir zamanda zanne
diyorum Necip Faz1l, Ba§vekale~e ~ok s1k1nt1da olduguna dair yap
t1g1 mtiracaatlarla Ba§vekili taciz ediyordu. Bena yol paras1 verin, 
tren paras1 verin diyordu. Kendisine verilmek tizere 1000 lira para 
verdiler bana, derhal knkara'y1 terk etmesini soylemem igin~ Kendi
sini ~ag1rd1k, biletini ald1k ve hemen Ankara'dan gitmesini soyledim. 
ve bu paray1 da verdim efendim. 
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955 idi zan ediyorum. 955 sonlar1 veya 956 ba§i, eski -
izmir Mebusu Mehmet Aldemir bana geldi ve Maltepe civar1nda bir 
Daire tutulacag1n1 ve ~nk.ara'y1 iyi tan1yan benim memurlar1mdan 
birisinin tutmas1n1 ve mefru~at paras1n1n da Ahmet Salih Kcrur 
beyden al1nacag1n1 soyledi •. Ahmet Salih Beye sordum, boyle bir 
y·erin tutulacag1n1 ve basit bir mefru§at1n temin edilmesini, para
y1 kendilerinin V€recegini soyledi. Zan ediyorum Emlak Bankas1ndan 
bir Muhasebe MUdtirlinlin apartman1n1n bir kat1n1, memur ettigim 
arkada§1m1z tutmu§. Kontrat kimin lizerine yap1ld1g1n1 hat1rl1ya
m1yorum. Fakat her halde Mehmet Aldemir lizerine yap1ld1 ve bunun 
bedelini Ahmet Salih Korur beyden ald1m. Yaln1z burada toplant1n1n 
hi<; olmad1g1n1, yahut bir defa oldugunu zan ediyorum.Banka Mlidlirti 
geldi soyledi, bo§alt1n dedi. 6-7 ay veya belki de bir sene slirdli. 
Ben kendilerine soyledim. 0 s1ralarda kurulmU§ olan Atom Enerji 
Kongresi burada yap1ld1. S~nra kontrat1 bozdular. Hat1r1ma gelen 
bunlard1r. 

BA~KAN - Bunun haricinde Adnan Menderes'in kendi vergi 
borcu ve <;ocuklar1n1n mektep taksitleri i<;in dahi bu odenekten sarf 
ettigi hakk1nda bir bilginiz var m1? 

~.AHiT KEM.AL .AYGttN .. Hig bir bilgim yoktur. 

BA~KAN .. Yliksek Soru~turmadaki ifadeniz bu §ekilde midir? 

~AHIT KEMAL AYGt~ .. Evet, bu §ekildedir. 

BA~K.AN - O da dogru mu ? 

~.AHIT KEMAL .AYGt~ ,. Dogrudur efendim. 

BA§KAN .. U~vuka tlara hi taben:) §ahi tten soru:J£Ca k bir ~ey 
var ml ? Yok. 

_ BA§SAVCI ~ Maltepe'de tutulup tahsisat1 mestureden mefru-
§Bt paras1 odenen daire acaba ne i~e tahsis edilmi~ti, bundan 
haberi varm1 ? 

§AIDT KEM.AL .f1YGliN - Efendim, .Aldemir'e bunu sordum. Millet-
vekillerinden bir gurup orada zaman zaman toplanacaklar1n1 s5yledi. 
Fakat toplan1l1p toplan1lmad1g1n1 bilmiyorum. Ev sahibi Muhasebe 
Mlidlirli bana zan edersem bir defa toplan1ld1 dedi. 0 zaman Demokrat 
Parti Meclis Grubunun i~erisindeki baz1 mebuslar1n fikir teatisinde 
bulunulmas1 i~in bu yer tutulmu~. 

BA~KAN - (San1klara ve mUdafilere hi tap ederek:)- ~ahidin 
bu ifadesine kar:p bir diyecegini_z var m1 ? Yok. Buyrunuz. 

(§ahit Kemal hygtin huzurdan ayr1ld1). 

(§ahit Abidin Potoglu huzura al1nd1). 

BA§Kl1N - .Ad1n1 z ? 

§AHIT - Abidin Potuoglu. 

BA~KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 
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niz ? 

~Am T A Bi DIN POTUOGLU ,. Mus ta fa. 

BA9KAN - Ka~ dogumlusunuz ? 

~AHi T .f1BIDIN POTUOGLU ... 1890. 

BA~Kl1N ,. Halen Ya s s1ada 'aa mevkufsunu z. 

~.AHiT liBIDIN POTUOCLU -- Ev et. 

BA~KAN ,. Adnan Menderes 'i, .Ahmet Salih Korur'u tan1r rn1s1-

eAHIT ABIDiN POTUoa1u - Tan1r1m. 

BAeKAN ... Kendilerile bir akrabal1~1n1z, yak1nl1g1n1z, 
§8hadete mani bir haliniz var ml ' yemin ettirecegim ? 

~AHi:T ABIDIN POTUOGLU - Hi~ bir yak1nl1g1m yok yemin ederim. 

(~ahit Abidin Potun~lu'na yemin ettirildi). 

~ASKAN ... Adnan Menderes'in ortlilti odenegi maksat haricinde 
baz1 §ahs1 l§lerine ve Parti propagandalar1na sarfettigi iddia edi
liyor, bu mevzuda ne biliyorsan1z soyleyin. 

. . e11Ifl;T .ABID:i:N POTUOGLU ·- Efe'iidim, 1951 y1l1nda Eskf §ehir 
Il Idare Kurulu bir Jeep almak i~in Genel Kurula mliracaat etmi§ ve 
bize de takip etmemiz i~in soylediler, Bunun lizerine biz Eski§~ehir 
Mebuslarile birlikte Genel Ba§kana mliracaat ettik, "Olur" dediler 
VE hhmet Salih beye soyleyin temin etsin dediler. bhmet Salih bey 
7000 lira verdi ve jeep al1nd1. ' 

BAeKAN - Parti te§kilat1na· m1 ? 

~AHiT I~BiDiN POTUOGLU .. Evet ef endim. 

BAeKAN ... Ba§ka ? 

~AHIT i~BiDiN POTUOGLU ... Bilgim bundan ibarettir • 

. BAeKAN ... Ba§ka bir §eY bilmiyor musunuz ? 

~MITT JrniDiN POTUOCLU w Hay1r efendim. 

BA§KhN,. eahsi ihtiya~lar1n1 burad~n temiri'etti~ini bilmi-
yor musunuz ? . ~ 

~AHiT ABiDiN POTUOGLU ~ Hay1r bilmiyorum. 

Bb9KAN - ( Savc1ya ve Mlidafilere) ~a hide sora cag,1n1 z bir 
~ e y 1 er · va r ml ? 

BAes1~ vet ... Yok tur. 

MVDAFILER - Yoktur. 
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BA9KAN ~ eahide bir §€Y diyeceginiz var m1 ? 

S.ANIK ADN.~rn MENDERES VE tLHMET SALIH KORUR ... Yo.ktur. 

B~1eKAN - .A t1f Topaloglu 'nu ~ag1r1n1 z l 

(9ahit I1t1f Topaloglu huzura al1nd1)· 

B.AeKAN .,. A d1 n1 z ? 

eAHIT .. ht1f Topalo~lu. 

Bi~~Klrn ... Baban1 z1n ad1 ? 

91~H1T i1 TIF TOP.!1LOGLU - l1li R1 za. 

BAeKAN - Kac; dogumlusunuz ? 

eI~Hi T .i1 TIF TOPi1LOGLU - 1913. 

Bl.1 eK.1\N - Ha 1 en me vk u f mus u nu z ? 

9AHiT ~T!F TOPhLOfLU ~ Mevkufum efendim. 

BA9Kl~N .,,, hdnan Menderes ve .Ahmet Salih Korur'u tan1yor 
musunuz ? 

eAHiT AT!F TOPAL06LU - Tan1yorum. 
A 

BA9K~'rn .. Akrabal1k gibi ~ahadete mani. bir haliniz var m1? 

~.hHiT .ATIF TOP.!iLOGLU - Yok. 

BA~KliN - Dogru soyliyecegini ze dair §U yemin f1kras1n1 
okuyarak yemin edeceksiniz. 

(Gahit At1f Topaloglu'na yemin verildi). 

.. . B.A:?~AN .... Adnan M~nderes 'in 1\hmet Salih Korur'la birlikte 
Ortlilli odenegi kendi §Bhs1 ihtiyac;lar1na ve parti propagandalar11!a 
sarf ettigi iddia ediliyor. Bu mevzuda neler biliyorsan1z soyleyin? 

g.MITT "~TIF TOP.ALOGLU -a 'Efendim , benimle olan bir mlinas e
bet vard1r. Ondan ba§ka hie; bir ~ey bilmiyorum. Bir gUn evime tele
fon edilmi§, sab1k Ba§bakan yard1mc1s1 Medeni Berk'in beni iste
digini haber verdiler, kendisine gittim. Ordu'da yap1lmas1 ic~p 
eden baz1 i§ler vard1. Onlar lizerinde konu§malar,,,..yapt1k. Bana yap1·
lan i§leri soylediler. Bundan sonra benim te§kilat Uzerinde yapt1g1m 
bir c;ok masraflar1n kar91lanacag1n1 soylediler. Bm boyle· ~ey olmaz 
dedim. 20 seneden beri Mensubu bulundugum Cumhuriyet Halk Partisi 
ic;inde olmak ve partiye ba~l1 olman1n, o parti mensubu olman1n ic&
b1 ol~rak bir tak1m masraflar yapt1m. Fakat bunu kimseden istemem, 
siyas1 hayat1n bir icab1d1r, kabul etmem dedim. Ba§vekilin masraf
lar1n1 kar§ilamak ic;in emir verdigini soyledi. Bu mevzuu boylece 
ge~i§tirdim ve boyle bir masraf1 alam1yacag1m1 beyan ettim. Aradan 
5-6 glin gec;ti.Bir vesile ile Sabik Ba§vekil Yard1mc1s1n1n yan1na 
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gitmi§tim, aynen §Qnu soyledi: ~Eger Ytiksek mahkeme tensip buyurur
sa muvaceheyi dahi kabul ederim- "Buraya kadar geldin, yapt1g1n 
masraflar1'n kar§1l1g1n1 vermemiz la z1md1r." Ben gekindim. Bu bir 
siyas1 intikal olmu~tur, benim kaderim budur yapt1g1m masraflar1 
hi~ kimseden istemege hakk1m yoktur, dedim. Fakat israr ettiler. 
Sabik Mlistesar1n odas·1na gi ttik, Sabik Mliste§ar1n yan1nda da yine 
istigna gosterdim. Bma bir ~ek veyahut bir makbuz uzatt1lar. ttza-
rinde 10.000 lira yaz1yordu.Ben dedim, bu §ekilde bir paray1 alamam. 
Kty1s1na ~erh verdiler, te§kilatta yapt1g1 masraf kar~1l1g1 diye. 
Bu §ekilde 10.000 liray1 ald1m. 

BA~KAN - Bundan ba§ka bir bildiginiz ? 

§AHiT ATIF TOPA1oa1u - Sonradan ogrendim ve soru§turmada 
da sordular. 12.000 lira Otel paras1 ·aiye. Ben bir Cuma gUnli yine 
Sabik Ba§vekil taraf1ndan istanbul'a gagr1ld1m, bir Cuma glinli git~ 
tim, Qar§amba gtinU dondUm. Onu mtiteakip tekrar ~ag1rd1lar, 10~12 
glin kadar kald1m. otelden ayr1ll§lmda otelin MlidUrlinden ve resep~ 
siyonda oturan zattan hesab1 istedim. Hes~b1n1z gorlilmli§tUr dediler • 

. Kim gordli ? emir ald1k, hesab1n1z1 alamay1z dediler. §imdi boyle 
bir vaziyetle kar§l kar§1ya bulunuyorum.Farz edelim ki, 15-20 gtin 
otelde kalmak suretiyle 12.000 liral1k masraf1n bana ait oldugunu 
bilmiyordum, acaba ba§kalar1 da oturup da faturalar benim nam1ma 
m1 yap1l1yordu, onu bilmiy6rum. · 

edeyim. 

BA~KAN ,. Bu mevzuda bildiginiz bu iki hadise ? 

~AHiT ATIF TOPALOGLU - Bundan ba§ka bir §€Y bilmiyorum. 

BA~KAN ~ ~ahide sorulacak bir §eY var m1 ? 

B~§SAVCI - Acaba hangi oteldir ? 

~AHiT .ATIF TOP.ALOGLU .,.. Yeni§ehir Palas Oteli. Onu da ar~ 

,.. 
B.A~K.AN - Kafi. ~ahadete bir diyecek var m1 ? 

SAN!K AHMET S.ALIH KORUR ... Efendim, beyanlar inda benim 
odamda guya benim taraf1mdan bir israr vaki 2lmU§cas1na konu§tular 
ve ondan sonra paray1 alm1§1md1r diye bir eda verdiler. Benim oda
ma gelmeleri i~in ba§ka hi~ bir sebep yoktur, elbette ki bu pa~ay1 
almak i~in geldiler. Meden1 Berk ile ne konu§tUklar1 benim malumum 
degildir. Yaln1z benim odama gelmeleri; Medeni beyin bana telefon 
etmesi lizerinedir. "At1f Topaloglu §imdi gelecek; yapt1g1 masraflar 
mukabilinde 10.000 lira tediye edeceksiniz." dedi. Nereden ald1n 
bu~emri dedim, Ba§vekilden ald1m dedi. Bende, peki gelsin vereyim 
dedim. Gelmeleri bunun li?erinedir, benim odamda mlinaka§a olmam1§
t1r. Kendileri~i tan1r1m, fakat oturup bir kahve i~mi§ degilim. 
Birincisi bu. Ikincisi,Yeni§ehir Palas'ta oturdugu,..i~in odenen para; 
onu da sanki ben kendili~imden odemi§im gibi bir mana ~1k1yor §aha
detlerinden. Bu da Meden1 Berk tara.f1ndan bendenize intikal ettiril
mi§tir. Bu nedir dedim ? At1f Topaloglu Yeni§ehir Palas'ta kald1g1 
mliddet~e yapt1g1 masraflar i~in, kendisi Ba§vekil taraf1ndan isten
mi~, vazife verilmi§, bu vazifeler dolay1siylE baz1 masraflar yap• 
ml§· Hatta bindikleri otomobile kadar, Nereye gi tmi§lerse, git para
s1n1 otelden al diyerek bunu odemediginden teesstir duyduklar1n1 da 
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bana Medeni Bey s6yledi. Neticed~ fatura tutar1n1 Medeni beye ver
dim, ald1 gotUrdU. Binaenaleyh hadisa boyle cereyan etmi§tir. Haki
ka t1 ha 1 bud ur. 

BA~KAN - Buyrunuz. 

(§ahit At1f Topaloglu huzurdan ayr1ld1) 

(~ahi t ·Faruk. Tunca huzura· a11nd1.) 

BA~KAN - .Ad l n1 z ? 

§.AHI T - Fa ruk Tun ca. 

BA~K.AN - Baban1z1n ad1 ? 

~.AHi T, FARUK TUNCA - Cemal. 

BA§K.AN - Kag dogumlusunuz ? 

9.AHi:T FARUK TUNG.A • 1332· 

BA~K.AN - Son vazifeniz ne idi ? 

GAHiT FARUK TUNCA ~ Izmir Belediye Reisligi. 

BA~K.AN .... Halen ne za rette bulunuyorsunuz ? 

~AHiT F.ARUK TUNCA - Balmumcu' da tutukluyum. 

BA~KAN - 11dnan Menderes '1, .Ahmet Sslih Korur'u tan1r m1s1-
n1z? Kendilerile akrabal1g1n1z, ~ahitlige mani bir haliniz var ml? 
Ye min ettir ecegim. - · 

~AHIT FARUK TUNCA ~ Hig bir akrabal1g1m yoktur. Yemin 
ederim. 

(~ahit Faruk Tunca'ya yemin ettirildi). 

BA~KAN - Siz ayni -zamanda partinin 11 idare Reisi idiniz • 
.Adnan Menderes'in tahsisat1 mestureyi maksat haricinde sarf ettigi 
ve baz1 parti propagandalar1na da sarf ettigi,bu meyanda izmir'de 
de kullan1lmak lizere size de para gonderdigi-iddia ediliyor. Bu 
mevzuda ne biliyorsan1z soyleyin ? 

· GAHiT F.ARUK TUNCA - hrz1 malumat edeyim efendim. izmir 
te~kilat1 dahilinde Bornova kazas1 kendi bolgesi dahilinde bir Lokal 
ve bir Klitliphane tesis etmek istedi. Yapt1klar1 hesaba gore tetkik 
ve tesbit edilen vaziy€~e gore bu i§ler igin 10.000 l~ra gibi bir 
parayaAihtiyaglar1 oldugunu ifade ederek bu.yard1m1n Izmir Merkez 
Te§kilat1ndan yap1lmas1n1 istediler. Faka~ Izmir Parti te~kilat1n1n 
boyle bir ~ard1m yapmaga malt takat1, mal1 blinyesi mtisa1t· olmad1g1 
igin kendilerine, Genel Merkeze mtiracaa t etmelerini tavsiye ettim. 
Bu tavsiyemiz lizerine, yan1lm1yorsam Genel Merkezin bu kabil i§lerile 
Sabik Konya Mebusu Remzi Bir~nt me§gUl oluyordu, Bu mliracaatlar1n1 
takip eden bir ka~ ay sonra I§ Bankas1ndan 10.000 liral1k ha vale 
geldigini Banka bana bildirdi. Gelen havaleyi evrak1 imzalamak sure
tiyle ald1m ve parti katibine teslim ettim. Bu paran1n 5000 li~as1n1 
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derhal Bornova Parti te§kilat1nda vazifeli olan ·kimseye tevdi ettim. 
Sebebi de, ~vvela bir bina k~ral1yacaklar, bad~hu mefrU§at alacak
lar idi. Diger 5000 lira da Izmir Parti te§kilat1n1n kasas1nda veya 

• A Bankada mahfuz olarak duruyor. Bendemzin ba~ka malumat1m yoktur. 

BA~KAN - Bu 10 bin liral1k tahsisat1 Genel Merkezden mi 
istedini z ? 

§AHIT Fl~RUK TUNCA "'" Evet Genel Merkezden istedim. 

~ BA~KAN ~Bu paran1n hangi tahsisattan verildigi hakk1nda 
ma luma tin1 z var m1 ? 

~AHIT F.ARUK TUNCA -. Gayri mlimkUn benim ic;in. 

BA~Kl1N ,. Bu mevzu etraf1nd_a bildig.iniz ba~ka ~ey var ml ? 

~AHiT F.i1RUK TUNC.A .,.,. Yok muhterem Reisim. 

BA§KAN .. U1vukatlara hitaben:) ~ahitlere sorulacak bir 
~ey var m1 beyler ? Yok (San1kla ra hi taben:) Sizin §Bhide kar§l 
bir diyece~iniz var m1 ? Yok. 

Peki buyrun ••• 

(~ahi t huzurdan ayr1ld1). 

(~ahit Cemal Tlizlin huzura al1nd1) 

BA§KAN - .Ach n1 z ? 

~AHiT .. Cemal TtizUn. 

Bh9KAN .. Baban1z1n ad1 ~ 

~.Li HIT CEMAL TtrztrN ,. 11dil. 

BA~KRN - Kac; dogumlusunuz ? 

~.A Hi T CEM.l\L Tt ZltN .. 1912. 

B.A~KAN .,. Kocaeli Eilletvekilisini z ve Yass1ada 'da mevkuf-.. 
sunuz ? 

~.ti Hi T C EM.AL, Tt ZLTN '9 Eve t • 

B.A~Ki1N .,,. Iidnan Menderes 'i ve diger san1g1 tan1yor musunuz? 
Akrabal1k gibi §Bhitlige mani bir haliniz var ml ? 

§AHIT CEM.AL Tt;zt1N - Tan1r1m, yoktur. 

J:?A~KAN - Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

BA~KAN .. Bu mevzu hakk1nda neler biliyorsunuz ? 
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GAHIT GEM.AL TrZUN ,.. Benim hi~ bir bilgim yok.tu. Yaln1.a 
Soruqturma Kuruluna ~agr1ld1g1m zaman bana hat1rlat1ld1. 

Sene 1953 .. Mebus degildim. Demokrat Parti Kecaeli Ba§kan1 
idim. Bir ~ok defa Parti Genel Ba§kan1 ve Ba§vekil taraf1ndan · 
a cele olarak Ankara 'ya ~agr1ld1g1m vaki oldu. Bir gece yine gagr1l
d1m. Hatta telefonda ~1kan zata §imdi tren saat1 ge~ti, ak§am tre
niyle hareket edeyim dememe ragmen taksi ile gel denildi. Ankara'ya 
gittim. Kendileri me§gUl idiler, bir ka~ gtin sonra konU§tUm ve. 
donliqte bendehize 1000 lira verildi. Bu paran1n nereden. verildigi
ni, orttilti odenekten verilmi§ bulundugunu bu defa o~ren~i§ bulunb
yorum. Bir kag defa geli§ gidi§imiz·olmu§tu.Ve hi~ bir ~ra da 
verilmemi§ ti ve es as en is tememi ~ tim d.e. · 

BAgK.AN ... Kimden ald1n1z paray1 ? 

~.AHiT GEM.AL TtztiN - Efendim, say1n Ba§vekilin yan1ndan 
~1kt1ktan sonra Ahmet Salih beyi gormemi soylediler. Kendisini gor
dUm, odas1nda bana 1000 lira verdiler, almad1m. O s1rada Samet 
bey Vekildi Samet beyin odas1na gittim, Samet beyin odas1nda bir 
telefon muhaveresi oldu, para oraya getirildi ve Samet bey bana 
her zaman seni ~ag1r1yoruz, masraf yap1yorsun, dedi ve paray1 ver
diler. 

BA~KAN - Kim taraf1ndan verildi para ? 

g.A.HiT GEM.AL TFZtN ... Samet beyin odas1nda Ahmet Salih bey 
taraf1ndan verildi. 

BA~KAN - Bu 1000 liradan ba§ka verilmi§ bir para yoktur, 
oyle mi ? 

A . ~AHiT CEMAL TUZPN ~ Bize verilmedigi gibi, Kocaeli D.Parti 
te§kilat1na dahi ba§ka bir para verilmemi§tir. 

BA§KAN .. (Savc1ya ve Mtidafilere hitaben~) gahide soracag1 .. 
n1z bir §€Y var m1 ? 

var mi ? 

BA~SAVGI ~ Yoktur. 

MDDAFILER - Yoktur. 

B.A~K.AN ,.. (San1klara hi taben:) ~ahadete bir diyeceginiz 

S.AN!K .ADNAN MENDERES ve AHMET SALIH KORUR - Yoktur, efendim. 

BA~KAN - Gelal Bayar'1 gag1r1n1z. 

(§ahit Celal Bayar huzura al1nd1). 

BA~KAN - .Ad in1 z ? • 

§AHIT - Gelal Bayar. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 
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§JrniT CELAL BAY.AR - kbdullah Fehmi. 

BA~KAN .. Kac; dogumlusunuz ? 

~AHIT CELAL BAY.llR .. 1883. 

BA~KAN - Sabik Reisicumhursunuz ? 

~AHi:T CELAL BAYbR - Evet efendim. 

BA~KAN - San1klar1 tan1rs1n1z, akrabalak, h1s1ml1k gib1 
§Bhadete mani haliniz var mi ? Yemin ettirecegim. 

~AHiT CSL·AL B.AY.t1R ,. Tan1r1m, §ahi tlige mani bir halim 
yoktur. 

" (~ahit Celal Bayar'a yemin ettirildi). 

BA~KAN - Ba§vekalet tahsis~t1 mesturesinin bdnan Menderes 
taraf1ndan gaye haricinde veya §ahs1 masraflar1n1 kar§1lamak lizere 
sarf ettigi, parti propagandalar1nda kulland1g1, bu meyanda Riyase
ticum~ur Ko§kLlnlin masraflar1n1 da odedigi iddia ediliyor. Bu mevzu
da neler biliyorsan1z soyleyin. 

§.t~HiT CEL.AL Bl1Y11R - Riyaseticumhur KO§kline ait baz1 mas
raflara yard1m ettikleri vakidir. Ve bu masraflar da otedenberi 
orada teamlill haline gelen masraflard1r. 

~ . 
Bh§KAN - Mesela ne gibi masraflard1r bunlar ? 

~i~HIT CEL.i1 BilY'1R,. Bunlar baz1 zamanlar Devlet ricaline, 
mahalli otori teye ve devair rti.esas1na senede bir veya bir kac; defa 
ziyafetler verirler, hari~ten misafirler gelir onlara ikram edilir. 
Bu ve buna benzer temsil masraflar1d1r., 

BM~K.AN ,,. Bunun haricinde kendi ~ocuklar1n1n mektep taksi t
lerini buradan odedigi ve ~mlakine ait gelir vergisi taksitlerini 
bu tahsisattan tediye ettigi hakk1nda bir §eyler biliyor musunuz ? 

~IiHiT CELAL ffAY.!~R .. Hay1 r efendim. 

Bli~K.iiN ... Liyr1ca Demokra t Parti kongrelerinde delegelere 
verilen ziyafet masraflar1 da bu tahsisattan odenmi§ deniliyor. 
Bunun hakk1nda bir bilgini?t var m1 ? 

~l~HiT CELAL BAY:~R - Bir defa vaki oldugunu zan ediyorum • 
• 

B~eK~N - eahide sorulacak bir §eY var ml ? 

HA~SJ~VC! ... Blit~e Kanunlar1n1n tetkikinden anla§1ld1g1na 
gore Riyaseticumhur temsil tahsisat1 vard1r. Bu ziyafet masraflar1 
da temsil tahsisat1ndan odenebilir. Eger 9lit~eye kRnulan ~iktar 
kifayet etmezse yeniden tahsisatAistenir. Ne ic;in OrtUlU Odenekten 
odendigine dair kendilerinin malumat1 var m1d1r ? Neden mlinakale 
yoluna gidilmemi§ de tamamiyle ba§ka bir maksada tahsis edilmi§ 
olan ortlilU odenekten bu ziyafet masraflar1n1n kar§1lanmas1na sebep 

_olmu§Iar, bu ~usustakl bilgilerini rica ediyorum. 



• 
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§i~HiT CELAL Bi1YliR - Temsil tahsisat1 yoktur ve bu kabil 
tahsisatta mevcut degildir, Riyaseticumhurda. 

var m1 ? 

BA~Ki~N .,. Ba~ka bir ~ey var m1 efendi11, sorulacak? 
/ 

S.ANIKL11 R "" Yok. 

Bb§K1~N - (Mlida file re hi taben:) §ahadete bir diyeceginiz 

MltDAFILER .. Yok. 

BA§K.i\N cw Buyrun oturun efendim. 

§a hit. Re fik Koral tan' i ~a g1 r1n Z 

(§ahit Refik Koraltan huzura al1nd1). 

BA§KAN • hd1n1z ? 

§AHi T ... Re fik Koral tan. 

B.A9Kl~N ·"'" Baban1 z1n ad1 ? 

§AHi T REFIK KORALTAN ... Ali. 

Bh§KAN - Ka~ dogumlusunuz ? 

§.l1HiT REFIK KORl~LTAN - 1889. 

BA§KAN - Rski Meclis Reisisiniz ? 

§hHIT REFIK KORALTAN - Ev et. 

BA~Ki1N .... tidnan Menderes 'i,_ bhmet Salih Korur'u tan1yor 
musunuz, akrabal1g1n1z, §Bhadete mani bir haliniz var mi ? 

• • A 

§AHIT REFIK KORALTAN ~ Kendilerini tan1r1m, §ahadete 'mani 
bir halim yok. 

BA~KAN ~ 0 yemin f1kras1n1 okuyarak dogru s~yliyecelinize 
y emin edini z. 

(§ahit Refik.Koraltan'a yemirt ettirildi). 
,. 

BA§KAN ~ Ba§vekalet tahsisat1 mesturesinin, Adnan Menderes 
taraf1ndan gaye haricinde sarf edildigi 6 baz1 parti kcngrelerinde 
delegelere veriltn ziyafetlere harcand1g1, kendi vergi 'borc;lar1na 
ve ~ocuklar1n1n mektep taksitlerine verildigi iddia ediliyor. Bu 
mevzuda neler biliyorsan1z anlat1n. 

§l~HiT REFiK K0&1LTAN - ~imdi, ayr1 ayr1 tasrih buyurduguaio 
nuz mevzular1n ne suretle iap1ld1~1, nas1l sarf edildi~i, ne vakit 
sarf edildigi hakk1nda malumat1m yoktur. 

A 

B.A~K.AN ... Bu mevzu ile alakal1 olarak hi~ bir §€Y bilmiyor 
mu·sunuz ? 
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edeyim. 
§AHiT REFiK KORALTAN ~ Bu mevzular1 llitfen iorarsan1~ arz 

l 

BA~KAN - Bu tahsisat1 mestureden siz de baz1 zamanlarda 
muayyen bir mi~tar para alm1§ oldugunuz iddia ediliyor. Bunun ne 
maksatla ve ni~in a11nd1g1n1 soyleyin ? 

§1~HiT REFiK KORL'1LTAtJ .,. Ne vaki t al1nd1g1, hangi tarihte ne 
kmdar al1nd1g1n1 llitfen tasrih buyurursan1z hat1ralar1m1 tazelemi§ 
olurum. 

BA§KAN - Yliksek Soru§turma Kurulunda verdi~iniz ifade dogru 
mu ? 

§.:~Hi T REFIK KORALTAN .. Ha t1rlad1g1m kada r soylemi§ tim. 

B.h§K.l1N .. ~ahidin, YUks ek Soru~turma Kurulunca tesbi t edi
len ifadesi okunarak soruldu: 

Bu ifadeniz okunacakt1r, siz de dinleyin. 

(~ahit Refik Koraltan'1n Yliksek Soru§turma'da mazbut ifa .. 
desi ~okundu). 

Bf1~Ki1N - Bu i fad eni z dogru mu ? 

§llHIT REFIK KORALT.hN .. Dogrudur. 

B.l1 ~KAN - Bu nun ha r i c ind e bi r di y e c e g i ni z var ml ? 

§.idITT REFiK KORI.LT.A.~ - Bira z daha Yuks ek hey' etinizi tenvir 
i~in arz edeyim. Burada umum1 olarak temas ettigim gibi 1950 de 
Millet iradesile iktidar degi§tikten sonra Meclis Reisi segilmi~tim. 
1950 den 1954 de kadar zan ederim bliyUk ihtiyag basil olmad1. Hesap
lar tetkik buyrulursa 1950 ile 1954 aras1nda bliylik bir §eY al1nm1§ 
degildir. Oradaki ifademde de soyledigim gibi hakikaten Meclis Reisi 
olmam s1fa ttyle hay1r rrliesseseleri, dernekler ve bilhassa ·gen~ler 
Ankara'da, Istanbul'caa, hatta seyahat halinde bulundugum zaman 
kar§1la§t1g1m yerlerde kendilerine yard1m edilmesini isterler ••• 
Balo tertip etmi§lerdir, mlisamere tertip etmi§lerdir, bunun igin 
s1k SJ:k hey' et halinde ya evime gelirler ya yolda kar§1la~1r1m,yahut 
da Riyaset makam1na gelirler. Bilhassa genglerin ne~elerini bozma
mak igin, zaten mizac1m dolay1siyle kimseye sert bulunmam, ohlar1 
mlimktin oldugu kadar tatmin etmeye gal1§1rd1m~ Hatta o ifade oraya 
ge<;memi~, Yliksek Soru~turmada soylemi§tim. Bu mlitevali talepler 
yan1nda bir de gececiler merak1 ba§lam1§tir. Kars gecesi, Erzurum 
gecesi, Konya gecesi~ Diyarbak1r gecesi ll~hare ••• Bu geceleri 
kutlamak tabii kendi te§ekklilleri igin biraz da para istihsal etmek 
igindi. Ben o zaman soylerdim; "Bu ne uzun sliren gecelerdir, bu 
gecenin sab8hl yok mu? karanl1ktan bunald1m, art1k tahammlillim kal
mam1§ t1r." demi§ tim. Yar1 §aka, yar1 ciddi. Za ten Me ells ten fa zla 
tahsisat i~temem.Verilen tahsisat1n usulline gore, muayyen tertipleri 
vard1r, o fas1llara harcan1r. Bunlar igin verilecek para yoktur, 
vermemekte olmaz. S~b1k B~§Vekil hdnan bey ile bu mevzular1 boylece 
konU§tU~um vakit, genglik ile, memleket i§lerile ve daima boylece 
hareketlerin daha faydal1 bir §ekilde devam1n1 can1 gonUlden arzu 
eden Adnan bey icap etti~i zaman Kalem Mahsus MtidlirUnliz geldi, Mlis
te§arla gorU~sun, ben kendisine talimat veririm demi§tir.Buna ragmen, 
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icap ettigi zaman, orada rakamlar mlifredat1 ile vard1r, al1nm1§tl:i''• 
1950 senesinde Meclise geldi~imiz zaman §Oyle ifade edilmi§ti. 
"Gec;mi§ Meclis Reislerinden baz1lar1 BliyUk .i':1ta 'n1n da mUsaade ve 
tensibi ile 1000 - 1500 lira munzam ayl1k tahsisat1 al1rlard1. 
Siz de bu teamlile riayet edin." §eklinde vaki teklifler olmm§tu. 
Euna kar§l "Hie; boyle bir §eye ltizum kalmaz, in§allah ihtiyac; basil 
olmaz" dedim. 0 kadar ki, bir c;ok yerlere seyahat etmi§imdir, temel 
atma~ ac;1lma, kurtulU§ torenle~ine gitmi§imdir. Hie; bir yerdo, 
tahs~sat ~ldu~u .halda on para harcirah almam1§1md1r. 

BM~Kt1N:.. ~abide sorduracak bir §eY var m1? 

BA~ShVCt ~ Bu genc;lik te§ekkUlleri ve gecelerde gUndtizlerdo 
y~nen paralar d1§1nda kendisine §ahsen verilen paralar vard1r. Mese
la hvrupa'ya gitmi§, tedavi masraf1 ortlilli odenekten odenmi§• Sonra 
muayyen bir seyahata gitmi§ yine kendisine orttilli odenekten tahsisat 
verilmi§. Bunlar1 almam1§ oldugunu iddia edemez. 4caba dondlikten 
sonra bu paran1n odenmesi i~in bir mtiracaatta bulunmu§ mu, bulunma~ 
ml§ m1 ? 

B.A9KAN .,. K1 s a ca • 

911HiT REFiK KORALTAN .,. .Ameliyat olduktan sonra hastahanede 
fazla kald1m. Para idare etmedi, zaten bunlarla ben me§gul olmam, 
kal(!mi mahsus Mlidlirtim me§gul olurdu. Duru§malar1n birisinde arz 
etmi§tim. Kendisinin dUrUstlligUne, titizligine c;ok inand1g1m ve 
k1ymet verdigim brr arkada§t1r, o me§gul olurdu. Bana dedi ki; 
"Tahmin etmi§ oldugumuz mliddetten nihayet on gijn sonra hastahaneyi 
t.erk edecegiz.n i~meliyat1 mliteakip §Ok halinde GUT geldi ve hasta
hane mliddetimiz uzad1. O s1rada sab1k Ba§vekil s1k s1k sormu§ .• Beni 
telefonla gorli§mekten men etmi§lerdi. Kalemi Mahsus MUdUrUm keyfiye-
ti bildirmi§, para tUkendi hastahane ve •perator masraf1n1 kar§1l1ya ... 
m1yacag1z demi§. Merak etmeyiniz ben s~kint1n1z1 gideririm diye 
cevap vermi§• Ve bu paray1 gondermi§• Orttilti 5denegin 1arf1nda tak
dir hakk1 Ba§vekile verilmi§tir. Dondlikten sonra kendisine te~ekkt5r 
ettim. Fakat bu paray1 iade edeyim diye dU§linmedim. Qlinkli takdir 
hakk1 BS§Vekilin~ir. Sonra §U vesilevile arz edeyim ki. Reis Bey 
efendi. Para den1len ·nesne laz1m f"'ldugu vaki t arac.an bir §eya1·r. 
Hakikaten sab1k Ba§vekil Adnan bey· hi<; hu mevzu il~ ugra§ml§ ve sev-
mi§ bir insan d~~ildir. Yaln1z memleketin refah1 ic;in ~al1§mak is
terdi ••• 

B.A~K.AN ... Neyse •ras1n1 b1rak1nl size or-Stil. li od&negi soruyo .. 
rum. §ahadct~ bir diyece~iniz var m1 ? ~Yok sesleri). 

~inlenen §Bhitler gidebilirler l 
I0dia makam1n1n bir istegi var m1 ? 

BA~SAVC! - D~van1n devam1nda celp cdilecek §Bhitlerle 
a~1klanmas1n1 istiyoruz. Kalemi Mahsus Mlidiirti ErsU'nlin vefat1ndan 
sonra bu makama Arif Ozgen getirilmi§tir. Her halde o ~arihteki 
para sarflar1ndan hHberdar olmalar1 iktiza eder. 

Medeni Berk,baz1 mssraflar1n intikalinde rol oynam1§ bir 
zatt1r, buradad1r, o da dinlenebilir. · 

147.000 lira alanNecip Fa11l K1saklirek'in,bu paralar1 hangi 
maksatlarla alml§ oldu~unun a~1klanmas1 da yerinde olacakt1r. 
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Remzi Birant o da tutukludur, Yass1ada'dad1r. Bunun da 
ortUlU odenegin baz1 masraflar1n1n idarecisi oldugu ~ahitlerin 
i fad ele rind en a nla ~ 1lma ktad 1r. 

Vaktiyle Istanbul Mliddeiumumisi olan Hicahi Ding'in ne 
suretle tahsisat1 mestureden para ald1g1, kendilerinin celbiyle bu 
noktalar1n ag1klanmas1 icap eder. · 

Bu i tibarla isimlerini zikrettigimi z J~rif Ozgen, Medeni 
Berk, Necip Faz1l K1sakUrek, Remzi Birant ve Hicabi Dinc;'in dinlen,. 
melerine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

· BA9K.AN ,.. Bunun haricinde kalan ba z1 §a hi tler vard1r. Ylik-
s ek Soru~turma Kurulunca dinlenmi~ baz1 §8hitler vard1r. 

" B.A~SJ~ VC!,. "»"Onlar1 da dinlemi~ olmak hadisenin tenevvlirti 
bab1nda faygadan ar1 olm1yacakt1r. Biz de dinlenmesini arzu ediyo~ 
ruz. 

BAeKAN ~ Buyrun Burhan bey ! 

SAN IK. 1~ DN.hN MENDER ES MUD.A Fi i BURHliN .AP.h YDIN • i ti ra z ed e "
c ek ti m, fakat takdire b1rak1yorum bey efendi. 

S.:~NIK 1~DN~N MENDERES MttDAFii TiiLAT AS.bL .,. Tahkika tla ilgi,. 
1 i bi r 1 s ti r ham i m va r • ,. 

Efendim, rtiiyet buyrulmakta olan dava igin ylizlerce vesika 
mevcuttur. Ehlivukuf taraf1ndan 400 sahifelik bir rapor verilmi§tir. 
Tahkikat1n tevsii hususu~da her hangi bir istirham1m1z bulunup 
bulunm1yacag1, bilhassa mlidafaam1z bu vesikan1n ve raporun taraf1-
m1zdan tetkikine bagl1d1r. Riyaset makam1nca evvelki celsede dava 
dosyalar1n1n suretlerinin verilmesinin sUr'at kaidesini zedeleyici 
mahiyette gorlilmesi dolay1siyle dosyadan suretler al1nmamaktad1r. 
Bu vaziyet muvacehesinde mevcut hal sUr'at kaidesini zed,el~yici ma
hiyet arz etmektedir. Zira 400 sahifelikAraporu tetkik imkan1n1 
bulamad1g1m1z gibi vesaiki de tetkik imkan1n1 bulam1yoruz. Qlinki, 
kalemce dosya tetkiki igin ancak bir saat mtisaade al1nabilmektedir. 
Bu saat1n hitam1nda, dosya bizden derhal geri istenmektedir. Bu 
hal kar~1s1nda bize makam1 kazadan mtiteaddit mehil almam1z sLlr'ati 

A 
zedeler ki, bu da mahkemenin siir'atine mani olabilecek bir mahiyet 
ta§1r. Bu itibarla bilirki§i taraf1ndan 4 ntisha olarak verildi~ini 
istihbar ettigimiz-400 sahifelik bilirki§i raporunun tetkikind~n 
sonra derhal iade edilmek kaydiyle t?raf1m1za verilmesine ve dava 
dosyas1n1n tetkikinde bir saat kaydile takyit edilmiyerek tetkiki
mize verilmesini bilhassa istirham ediyorum efendim. 

,. BA§KAN ~ Bu nokta her halde yanl1§ ifade edilrni§ olacak. 
Dava dosyas1ndan suret al1nmas1 slir'at kayd1n1 zedeleyecek. noktas1 
bu suretlerin mahkeme kaleminden g1kar1lmas1 noktas1na maksur ve 
onunla mahdut idi. Yoksa mtidafilerin suret almalar1 haklar1d1r ve 
kanunun icab1d1r. Onlar1n daAmtidafilere verilmesinde bir mahzur 
yoktur.Bu hususta Divan Ba§katipli~ine gereken emir verilecektir. 

i~yr1ca dosyalar1n bir saat kaydile tetkikinin tahdi t edil-=
mi§ oldugu bakk1nda bizde hig bir malumat yoktur. 
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S.AN!K .ADN.i1N MENDERES MttDhFii TALAT ASAL """ Gegen glin bir 
saatlik mliddet doldu dediler ve aldJ:lar. 

BA9K.AN ~ Bu husus da tanzim edilecektir. 

G~R~Qi GORUSVLDV: 

Iddia makam1 taraf1ndan bu celsede isimleri 
haber verilen ~ahit Arif Ozgen, Medeni Berk, Necip Faz1l K1saktirek, 
Remzi Birant ve Hicabi Ding'in kendilerinden izahat al1nmas1, 
gagr1l1p dinlenmelerine, onlar haricinde kalan ve Ytiksek Soru§turma 
Kurulunca dinlenilmi~ olan diger ~ahitlerin §ahadet etmi~ olduklar1 
mevzular1n mahiyetine ve mazbut ~ahadetleri mlinderecat1na gore 
gag1r1l1p dinlenmelerine mahal olmad1g1na ve bu sebeple duru~man1n 
1/12/1960 Per~embe glinli saat 10 na b1rak1lmas1na ittifakla karar 
verildi. 

KAP ANK1~ S.AA Ti : 14. 40 

Yb. 
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ORTULtt ODENEK D.A V l~ s t 

tt<;UN ctt OTURUM 

(1/.hralik/1960 Per§ em be) 

Ag1lma Saati: 11,00 
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KATI BI ••••••••••••••••••••••••••• : 

Salim Ba~ol 
R1za Tung 
Ferruh .Adal1 
h bdullah ltner 
Hasan Glirsel 
Cahi t 0 zden 
.Adil Sanal 
Ali Dogan Torun 
Kemal Gokgen 

111 tay Omer .. Eges el 
Fahrettin Oztlirk 
Salim Ertem 
Avni Yurts ever 
Faruk Siret De germen 
Orban Erdogan 
Niyazi K1rdar 
l~hme t Bayrak 
Stileyman Ta§er 
Need et Dar1c1oglu 
Servet TtizUn 
Tur gut Ltileci 

Necmi Eaer 

BA~KAN - San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerini 
ald1lar, mlidafiler haz1r, aglk olarak duru§maya devam olundu. 

Mtidafilerin yoklamas1: 
A 

San1k ~anan Menderes mtidafileri Burhan hpayd1n, Talat 
l~sal (Burada), Orban .~~payd1n (Yok). 

San1k .Ahmet Salih Korur mlidafileri Ekrem Korkut (Yok), · 
Or ha n 0 zen<; (Bu ra da ) • 

Bl\§K.c~N -- Ziraat Faktiltesi Dekanl1g1 Katibi taraf1ndan 
gonderilmi~ bulunan dilekgeyi okutuyorum. 

(Ziraat Fakliltesi Dekanl1g1 K§tibi taraf1ndan gonderilen 
dilek~e okundu) • 

. BA~Ki:;N ,. San1k i1dnan Menderes ! Buna ne diyorsunuz ? 

SANIK .ADN.hN MENDERES ~ Maluma t1m yok. 

BJi~K.AN w Emekli Ba~konsolos Hulusi Tamer taraf1ndan Divan 
Ba§kanl1~1na gBnderilmi§ bulunan 29/11/1960 tarihli yaz1y1 okuyoruz. 
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(Hulusi Tamer taraf1ndan gonderilen yaz1 okundu). 

Bli~KJ~N .. l-1ahkemede mahrem olmad1g:1 igin okuttum. 
' San1k Adnan Menderes ! Bu §ahs1 tan1yor musunuz ? 

S.i~NtK i~DNAN MENDERES .. Tan1m1yorum. 

B.A~Kl1N - Ortlilli odenekten boyle bir odeme oldu rnu ? 

SlrnIK 11nN.L;N MEN_DERES .. Oldu, fakat miktar1n1 :pilmiyorum. 
Hariciyenin mlitemadi israr1 lizerine Paris'te bir siyas1 mahzur da 
tahaddtis ettiginden kendisini sonradan ~ekmekle beraber, bir devleti 
temsil eden Bliylikel~inin oradaki bir tak1m borc;l~r1 ylizlinden taki~ 
bata maruz kalmas1 gibi mahzurlar1 da nazara alarak uzun mliracaat,. 
lardan sonra _bu borcunu •••• 

Bh§KAN ... Kumar borcunu. 

S.f1NIK l\DN.hN MENDERES -- Kumar borcu oldugunu bilmiyorum. 
Oteye beriye borc;lanm1~ oldugunu ve Devletin haysiyetini korumak 
maksadiyle kendisin1 Elgilikten ald1k ve borcu da odendi san1yorum. 
Fakat bu, Hariciyenin mlitemadi israrlar1 lizerine oldu. 

BAeKAN ~ Miktar1n1 Hariciye mi bilir ? 
A 

S.ANIK .ADN.AN MENDERES ... Hariciyenin bilmesi la z1m. 

BA§KAN ~ San1k ~hmet Salih Korur'dan soruldu: 
Boyle bir odeme yap1ld1 m1 ? 

S.:rnIK kHMET Si~LiH KORUR • iki defa da say1n Ba§kan1m hat1-
r1mda kald1g1na gore tediye yap1ld1. Bir defas1nda 70 bin lira idi, 
fakat ne ic;in oldugunu bilmiyordum. 70.000 lira Paris BliyUkelc;iligi
~e gondeTilecek denildi, 70.000 liray1 Merkez Bankas1na ¥at1rd1k. 
Oradan 70.000 lira kar§1l1f1ndaki Frans1z frang1 gitti. Ikinci bir 
mlira ca at ti zerine t ekra r •••• 

Bli~KbN .. Ne kadar fas1la ile ? 

Si.NIK .iHiMET S.ilLiH KORUR ,.. Aradan uzun bir zaman ge<;ti. 
Muhtemelen y1l igersinde idi. Hat1r1mda kald1v1na gore 35.ooo lira
l1k bir miktar daha gonderildi. Cem'an y~kun 105.ooo lirad1r. 

BA§KAN ~ Kumar .borcu oldugunu i§ittiniz mi ? 

s.:1N!K AHMET S.ALiH KORUR -- Paran1n git tigi andan maluma t1m 
yoktu, Numan beyin sefahati ve kumar1 yU.ztinden bor~land1g·1n1 i§i t~ 
tim. O kadar ki kavas1ar1n Ucretlerine var1ncaya kadar zimmetine 
gec;irmi§• Devletin ~eref ve haysiyetini rencide edecek bir durum 
has11 olmu~ ve bunun neticesinde paran1n gonderilmesine llizum has1l 
olmu~ tu r. Git ti gi a nda bir ma luma t1m ~ ok tu. Sonrada n buna mu t tali 
oldum. Paran1n verildifi anda bir malumat1m yoktu. 

BA~SAVCt ~ Mlisaade ederseniz her iki san1ktan bir sual 
soracag1m: bcaba Numan Menemencioflu bu kritik durumdan sonra, 
Paris'ten ~agr1l1p Tlirkiye'ye geldikten sonra kendisine bir vazife 
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verildi mi ? Devletin 105 bin liras1n1 kumarda yiyor, geldi~i zaman 
bu para geri al1nd1 m1 ? 

S .. ~NIK M1MET S.i~LIH KORUR ,.. i1vdetinden sonra Mebus oldu, 
Istanbul Mebusu oldu. Dir memuriyet ald1g1n1 hat1rlam1yorum. Para 
bendenize odenmedi. Tahsisat1 mesture olarak odenscydi bana odenirdi. 
Ben hesaba ge~erdim. Ba§ka §ekilde odendi ise ondan malumat1m yok. 

B.h §Kl~ N '"" Pe ki , s i z n e di y or s u nu z ? 

A 
s.:rnIK .ADN.i:~N ·MENDERES .. Kumar borcu vesaire oldugu hakk1nda 

bir malumat1m yok. 
A 

B.A~Kf;1N - Bu noktada .l-~hmet Salih Korur kadar da mi maluma-
t1n1 z yok ? 

S.ANtK .iiDNiiN MENDERES .. Bu noktada yok beyefendi. Yaln1z, 
geldikten sonra kendisine hemen vazife verilmi§ degildir. Gelmesi 
ile Mebuslugu aras1nda epey zaman ge~ti. Bununl~ daha ziyade Hari-
ciye'nin me§gul olmas1 ve Hariciyenin bilmesi laz1m gelir. Bize 
ltizum gosterdiler, devletin haysiyekinin korunmas1 i~in bu paran1n 
ne pahas1na olursa olsun odenmesi laz1md1r diye israrda bulundular. 

BA~K.AN ... Eski i1dalet Mliste§ar1 Kevni Nedimoglu'na 1050 li11a
n1n odenmi~ oldugunu bildiren Ytiksek Soru~turma Kurulunun 7/10/1960 
tarihli tezkeresi okundu. 

Eikl -~da 1 et Mlis t ~~a r ina da bu ~ e~ild e odeme ya p1lm1~. 
h~alet Vekaleti~izin Umum1 MlidUrleri de Hakim s1n1f1ndand1r ve 
Hakimdir. Bir Hakime boyle 1050 lira odenmesinin sebebi nedir ? 

S.ANIK 1iDN.iiN MENDERES ... Ne l!lliste~ar1n ~ahs1na ve ne de bu 
§ah~iyetin temsil ettigi makama boyle bir paran1n odenmi§ oldugundan 
malumat1m vard1r. 

B.A~Ki1N .. San1k .hhmet Salih Korur'dan soruldu. 

S.l~NtK .:~HMET SbLIH KORUR" ... 9imdi, bu za t 1050 lira ald1g1na 
gore ortada bir hesab1n olmas1 laz1md1r. 1000 lira degil, 1050 lira, 
aradaki 50 lira bana bir hesap neticesi oldugu kanaat1n1 veriyor. 

Benim defterimde bu hususa ait bir kay1t varsa durum ayd1n-
1anabilir. Fakat ben boyle bir §€Y hat1rlam1yorum. 

(~ahit 1-.rif Ozgen huzura a11nd1). 

B.A~K.Al\T. ... .Ad in1 z ? 

G11HIT ... lirif Ozgen. 

BA~KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 

~.t;Hi T 1iRIF OZGEN ... i smail. 

BA§KAN - Do~um tarihiniz ? 

~AHiT HRIF OZGEN ~ 1330 Istanbul. 
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BA§Ki~N - §imdiki vazifeniz ? 

§.l~HiT .I~RiF OZGEN ,. Tekirdag Vali Muaviniyken Vekalet 
emrine al1nd1m. 

B1iGKJ~N ,. Eski va zi f eni z ? 

. . '. " e.AHIT hRIF OZGEN -. Ba§vekalet Hususi Kalem Mlidlirli. 

. BA§KAN : San1klar1 tan1yor musunuz, akrabal1k, h1s1ml1k 
gibi, §ahadete mani bir haliniz var m1 ? Yemin ettirecegim. 

§11HIT J\RIF OZGEN .,,. §ahadete mani bir halim Yok. 

(§ahide yemin ettirildi). 

BA§KAN ... Hangi tarihten hangi tarihe kadar Hususi Kalem 
MtidtirltigU yapt1n1z ve ~al1§t1n1z ? 

~AHiT ARIF OZGEN ~ 1959 ~gustos ay1ridan 1960 May1s ba§1na 
kadar. 

BA§KAN ... Onden evvel ? 

e1~HiT .ARIF O_ZGEN ..... Ond.an evvel .Aydin Valisi idim. 

.. BA§KAN ..,. Peki, Hususi Kalem MtidUrU oldugunuz zaman OrtUlti 
Odenekten yap1lan Bdemeler hakk1nda bildiklerinizi sByleyin. 

,§AHiT ARIF OZGEN - Orttilti odenekten yap1lan odemeler hak
k1nda.ki bilgim, o zaman Ba§vekilin emri tizerine bu odenegin sarf 
yetkisi Mliste§ara verildiri ve Mtiste~ar1n da mevzuular1na gore 
tediye yapt1g1d1r. 

B.L.§KAN -w Bu mevzuda bilgilerini z nedir ? Ytiks ek SorU§ turma 
Kurulunda bu mevzuda ifadenlz al1nd~. Ne hat1rl1yorsan1z soyleyin. 

eAHiT ARIF OZGBN ~ Yliksek Soru§turma Kurulunda ifadem 
al1nmam1§t1r. 

.. B[~9K.i~N - Kendiliginizden soyleyecek bir ~eyiniz yok mu ? 
Du OrttilU Odene~1~ mukabili olan para kimde bulunur ? 

~AHiT ARIF ()zGEN - OrtlilU Odenegin mukabili olan para 
Mtiste§arda bulunurdu. : 

BA~KhN ,.. Adnan Menderes diyor ki, kendi paramdan 500, 1000, 
1500 liray1 kalemi ~ahsusa b1rak1rd1m. Oradan odemeler yap1l1r ve 
yap1lan odemelerin orttilU odenekten yap1ld1g1n1 bilmiyoruma getiri
yor? 

~.A Hi: T .L~ RIF 0 ZGEN - Ba§ ve ka 1 et Hus us i Ka 1 em MtidU rlliglind e 
vazifeye ba§lamam1 mliteakip bir ay sonra, Ba§vekilin seyahatteki 
vesairedeki masraflar1n1 kar§1lamak lizere bana tahsisat1 mestureden 
hesap teslim etmek istediler. Fakat ben bunu almad1m, bu hesab1 
yapamam dedim. Eskisi gibi sizler devam edin, ben tahsisat1 mesture
nin sarf1na karl§mam dedim. 
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BA§KAN - Diyor ki; kendi Ba§bakanl1k maa§1, tahsisat1n1 
•ize verirmi§. 

§l~HiT ~~RiF OZG~N =- hrzedeyim efendim. Dig· er memurla rln 
maa§ ald1g1 zamanlarda, ayba§1lar1nda ayr1 bir bordro yap1l1r ve 
kendisine imza ettirilir ve maa§1n1 mutemet zarf i<;inde getirir, 
ben de bizzat kendisine verirdim. 

BA~KAN -- oras1 ~ayet tabii. On~an sonra maa§ al1nca bir 
miktar paray1 odeme yaps1n diye Kalemi Mahsusa verirdim, diyor. 

~liHiT JiRIF OZGEN .. Maa§1n1 verdikten sonra hi<; bir zama• 
bana baz1 §eyler i<;in sarfedilsin diye bir para vermemi§tir. Yaln1z 
bir defaya mahsus; o da yeni vazifeye ba§lad1g1m zaman odalar1na 
<;ag1rtm1§t1. 450 lira kadar bir paray1 ceplerinden ~1kard1lar, al1n 
icap ederse sarfedin dediler. 450 lira ufak tefek §eyler i<;in sarf~ 
edlldi, bitti. 

Bh~Ki'.IN,. Sarfedilince mukabilinde bir vesika verdiniz 
degil mi ? 

• • •• Av 
A ~i~HIT .:.1RI F OZGEN .-. Gay et ta bii ya bir ka g1 t. ya za rd1k, 

filan i§e §U kadar verilmi§tir, diye. Yahutta fatura al1rd1k. Ondan 
sonra bir daha da verm~diler. 

BJ"l§K.AN -- Sizin vazife gordUgUnUz mtiddet<;e Kalem·i Mahsustaki 
baz1 memurlara, zati tahsisat1ndan para b1rak1lm1§, huSusi masraf
lar1 burdan yap1ls1n diye. 

~.,:lHiT .ARIF OZGEN .. onu da bilmiyorum efendim. 

BA~KkN .. Halbuki lidnan Mendares masraflar oradan yap1lmak-
tad1r diy~ mlidafaas1n1 buraya getirmek istiyor. Buna imkan-y2k. 
Yap1lan masraflar b1rakt1~1 paran1n kavr1yam1yaca~1 kadar, kafi 
gelemiyecegi kadar fazla. 

~JiHiT t1RIF OZGEN ,. Bir de emekli maa§1 vard1r. 

BA§KAN - Nereden emekli ? 

§AHIT .ARIF OZGEN - Emekli Sand1g1ndan al1y0rdu. Devlet 
memurlar1 emekliye sevkedilince ••• 

Bh§KhN * Ne kadar para ge<;iyordu eline ? 

§IiHi T .trn1F OZGEN - ii<; ayda 2900 lira kada r bir §€Y ge<;erdi. 
2900 liral1k <;eki §ahsen kendileri imza e~erler, bu <;eki hususi 
kalem mtidtirlUgtindeki arkada§lara vererek I§ Bankas1ndan tahsil et
tirir, kendilerine verirdim. 

BA§KAN • Verildikten sonra bu sarf1 kim yapard1 ? 

§.idITT i1RiF OZGEN ,. Bana bir defaya mahsus olmak lizere mas-. 
raflar1 kar§ilamak i<;in 450 lira verdiler, ba§kaca bir tediyede 
bulunmad1lar. 
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Bh§ShVCI ~ hdnan Menderes bu mevzuu gorli§Ullirken Bankadaki 
mevcut paras1ndan 40 ~ 50 bin, hatta 100 bin lira ~ekebileceklerini 
ifade etti. Kendileri Kalem Mahsus MlidUiti olduklar1na gore paran1n 
~ekilmesi hususunda kendilerine bir selahiyet vermi§ler midir ? 
Bu noktan1n sorulmas1n1 rica ediyorum. 

• • " A 
§.L"iHIT .tiRIF OZGEN -. Bu mevzuda bena bir selahiyet verilmedi• 

Bh~KAN -z Hususi Kalem MtidUrltigUnde ~al1§an diger memurlara 
da boyle bir selahiyetin verildigini hat1rlam1yor musunuz ? 

~AHiT .irnIF OZGEN ... Zannetmiyorum, yaln1z Ayd1n'daki c;ift
likte Hasan isminde bir zat vard1. ~iftlik ihtiyac;lar1 i<;in arada 
s1rada telefon ederdi, ekseriya telefona ben g1kard1m. Bazen 5000, 
bazen 10 bin , 15 bin g1bi miktarlar isterdi, kendisine sorard1k, 
gonderin derlerdi. O zaman Osmanl1 Bankas1na Yurdanur Genya telefon 
ederek bunu hesaptan gekerdik. 

BM~K.,~N .. San1k .Ad nan Mender es ••• ~ahi t boy le soylUyor ? 

SANIK .t1DN.i1N MENDERES .. i~rif beye verdigimi hat1rlam1yorum. 
Kalemi Mahsus MtidUr Muavini ErcUment beye verirdim. Yaln1z bu husus
ta Arif beyin §ahadetile tenevvUr edilecek noktalar oldugu kanaatin~ 
deyim. Mlisaade buyurursan1z iki, ti<; noktada sual tevcih edecegim. 
eimdi ~iftli~e gonderildi~ini biliyorlar •••• 

.._. A 

B.A~Ki1N ~ Hay1r c;iftlik degil. Evvela maa§la rdan ba§l1yal1m. 

S11NTK ADN.l1N MENDERES ,,.. Mtisaade buyurun Reis be ye fendi, 
maa§1n ehemmiyeti yok. 

I3i19KhN ~ Ivliidafaan1z boyle oldu. Maa§1n1z1 al1nca 500,1000 
lira Kalemi Mahsusa veriyormu§sunuz ? 

S.l~N!K .i1DNl~N MENDERES ... Hay1r mtidafaam oyle degil Reis Beye--
fendi. 

. A 

B.ri~Ki1N -- Evvela Ma a§ tan ba§l1yal1m. 

Si~N!K .t~DN.liN MENDERES ,. Miisaade buyurun, ~iftlik meselesi 
degil, §Uraya temas etmek istiyorum. Arif beyin §ahadetine mliracaat 
etmek suretiyle Ytice Divan1n bu nokta tizerinde tenevvlir etmesini 
ltizumlu addediyorum. 

A 

B.A§K.f-iN .,. Glizel, tenevvUr ediyoruz.Evvela maa§tan ba§lay1n. 

S.!1NIK ADNliN MENDBRES - Maa§ mes elesinin ehemmiyeti yok 
Reis beyefendi. 

BA~KAN - Siz maa§tan ba§lay1n. 

Si1N!K .ADNI~N MENDERES .. Maa§ ayda 1000 lira Beyefendi. 

BA~K.hN,. Maa§ dolay1siyle soracag1n1z bir sual var m1? 

3.ANIK .l~DN.AN MENDERES .,. Hay1r. Bankal~rdan al1rd1k, verirdik 
meseleler1; Bu nas1l al1n1r, nas1l verilir. Bu nokta lizerinde kendi
sinin malumatlar1na mtiracaat etmeme mtisaade buyurulmas1n1 rica ede~ 
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cegim. §imdi, Bankadaki bi~ hesaptan her hangi bir tediyenin ya~1~ 
labilm€Si i~in o hesab1n ha~ilinin, sahibinin ~ek imza etmesi laz1m
d1r. 1;rif bey hakl1 olarak gonderelim mi diye Ba§Vekile csorard1m 
dediler. Hakikaten gonderilecek paran1n bana soruldugu da vakidir, 
sorulmad1g1 da vakidir. Genya taraf1ndan yahut ba§ka birisi taraf1n
dan ~ek yaz1l1p gonderilmek suretiyle havale edilmesi meselesi var
d1r.Hatta bendenize sormadan ihtiyac1 daha yakinen bildikleri i~in 
5 ~ 10 tediyenin ard1 s1ra dogrudan dogruya .telefon emri ile Banka
ya soylendigi Ve havalenin yap1ld1g1 da olmU§tUr. Bunlar1n baz1lar1-
n1n bilahare ~ekleri imza edilirdi.Hatta bir k1sm1n1n ~eklerinin 
imzas1z kald1g1 dogru mudur degil midir ? 

~.i~HiT 1~RiF OZGEN '90 Osmanl1 Bankas1ndan gonderilen paralar 
yaln1z ~1ftlik i~in gonderilmi§tir. Ciftlik haricindeki her hangi 
bir i§ veya mevzu i~in para gonderildigini bilmiyorum efendim. 
Deminde arzettim; Orada idare ile me~gul olan zat telefon eder, 
~iftligin ihtiyac1 olan paray1 bildirir, biz de kendilerine sorar1z, 
~iftlikten §U kadar ..para isteniyor, ne diyorsunuz, diye. Kendileri 
de gonderilsin~ derlerdi. Bu i~lerle me§gul olan arkada§1m1z Yurda~ 
nur Genya, Qiftlige §U kadar para gonderilmesi talep ediliyor, biz 
de gonderiyoruz derdi. Osmanl1 B~nkas1na telefon eder, istenilen 
paran1n havalesi haz1rlan1r, bilahare oradan dekontlar gelir ~ekleri 
kesilirdi. ~smanl1 Dankas1n1n ~eki de kendisinde bulunur, keser , 
E~nkAya gonderirdi. 

ShNIK ADNAN MENDERES - Gtinderilen paralardan~gskleri yaz1l
mam1§ bir goklar1 vard1r. Gonderilen telefon talimatlar1nda 10, 20, 
30 bin liral1k miktarlar vard1r. Kendileri son zamanlarda yan1mda
lard1. Qek defterine kendi el yaz1siyle yaz1lm1§ kU~UcUk bir pusula 
vard1. Zannediyorurn, bu pusulac1kta 6~7 kalem mevcuttu. Verilmi§ 
olan telefon emirlerine gore bankadaki hesaptan para ~ekildi ~eki 
bagl1yal1m, derlerdi.Talimat1n kendisnin veya kendisinin emrfnde 
bulunan bir kimseye taraf1ndan m1 verildigini bilmiyorum. Yaln1z 
oildigim §Udur ki, kendisi telefon ettigi" takdirde"Osmanl1 Bankas1n .. 
dan istedigi miktar paran1n gonderilmesi emrine amade bulunurdu. 
Yaln1z hususi ma.sraflar1m aras1nda 5'. - 10 bin liral1k masraflar 
aras1nda geke baglamad1g1m1z mehuzatta mevcuttur. Bu durum Bankadan 
tetkik edildigi zaman a~1k~~ gorlilecektir. Benim arzum §Udur ki; 
1000 ,1500 liral1k hususi masraflar i~in al1nan degil. Maksad1m bu 
dereceye kadar tasarruf etme imkanlar1 mevcut bulundugunu arzd1r. 
~imdi soruyorum, her an i~in Bankadan alabilece~imiz bir para mevcut 
olduguna gore ve hi~ bir zaman para s1k1nt1s1 ile kar§l kar§iya gel~ 
mi§ degiliz bu nokta dogru mudur, degil midir ? 

BheKAN ~ ~imdi sizin mlidafaPn1zda ko§k masraflar1n1 ben 
elbette ki resm1 tahsisattan odeyemezdim onun i~in tahsisatl mestu
reden sarf etmek mecburiyetinde idim, dediniz. Arna k5§kUn d1§1ndaki 
masraflar1 kendi tahsisat1mdan odUyordum. Bunun i~in kendi t;::ihsisa.,. 
t1mda Kalemi Mahsus Mlidlirlinde duruyordu. Bunun i~in para b1rak1yor~ 
dum. Binaenaleyh ko§k masraf1 d1§1nd~ki masraflar1n kendi b1rakt1~1m 
paralardan sarf edildi~ini zannediyorum, diyorsunuz ? 

. SJ~Nl:K llDNllN MENDERES ,... Mlisaade buyurursan1z, paray1 naki t 
olarak ErcUment beye b1rak1yorum.~rif bey bu hususta do~ru ifade de 
bulundular. Ben kendisine para verdigimi hatta 450 liray1 verdigimi 
dahi hat1rlam1yorum. 
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BA~KAN - Ba§ka soraca?1n1z var m1 ? Kisa olarak soyleyin, 
u za tmay1 n. 

S.ANIK ADNAN ME'NDERES -- Kisa soyliyecefim. Ankara 'da 1955 
senesinde in§aat1 biten bir evim vard1r. Bu ev bir ~ok talipleri 
olmas1na ragm~n 5 sene kiras1z kald1. ~imdi bu dogrudan dogruya 
mesele ile alakal1 degil gibi gorUllir.Fakat vaziyeti tenvire medar 
olacak... · 

BA~KAN ·- Efendim onun kiralar1n1 da m1 sarfedelim diyor-
sunu z ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Arzedecegim, §imdi bendeniz oyle 
bir §eyin kar§1s1nday1m ki; c1mb1zdan kahvalt1ya kadar, ayakkab1 
boyalar1 m1 dahi verdirmi§im.Arif bey beni ikaz ederek bu evi 60 
senesinde kiraya verdi. Ev 5 sene bo§ kald1. 

BA~KAN - Oyle derbeder bir halde ••• 

SANIK ADNAN MENDERES ~ Derbeder degil beyefendi. Yani ben
deniz ayakkab1 ·boyas1 paras1, bilmem ne i~in para verdirecek degilim, 
miktar1 arzedersem ehemmiyetli telakki edeceksiniz. Kendisi ayda 
10 bin lira vereceklerde vard1r dedi. Ben dedim ki, Belediye'ye 
asgarisini takdir.ettirin 7 binden fazla olfu~s1n. 5 senede 80 ner 
bin liradan 400 bin lira para eder.Bu husus dogru mudur, de~il midir? 
Ayr1ca evin bo§ kalmas1ndan dolay1 Bek~i koymak, kalorifer yakmak ••• 

BA§KAN '""'Ba~ka, ba~ka ? Bu .. davan1r.. birinci celsesinde §OYle 
de~im. Bu paralar1 sarfetmi§siniz, Orttilti Odene~i de sarfetmi§Siniz. 

SANIK ADNAN MENDERES ,,. Ya ni benim mtida fa am §Udur: Ben bile"
r ek ayakkab1m1, bilmem neyimi bu masraflardan odetecek bir adam 
degilim. 

BA~KAN • Titiz bulunsayd1n1z, orttilli odenegin santimine 
dokunmay1n, benim igin burada sarf etmeyin deseydiniz. Bu paraya 
kimse yana~abilir miydi, kimse sarf edebilir miydi ? 

SANIK ADNAN MENDERES - S0ylemeye hacet yoktu. 

BA9KAN ~ Vesikalar tamamen okundu. 

~ahit Medeni Berk l 

SANIK ADN.AN MENDERES ~VDAFii TALAT ASAL - Iki sual rica 
edecegim: 

1- Tahsisat1 mestureden yap1lan masraflar lfangi masraflar-

2- Bu hesaplarla ugra~acak kadar Ba§vekilin vakti mtisait 
miydi, defil miydi ? 

A ' . 

B.A~KAN "" Evvela birisini soral1m da obtirtinU sonra sorar1z. 
Bir defa birinci sualiniz varit midir ? Bu~u dli§tinelim. 

/ 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT AS.AL - Tahsisat1 mestu~ 
reden yap1lm1~ masraflar hakk1nda. 
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A 

BA~KAN - Bununla alakas1 var ml ? 

SI-iN!K ADN.AN MENDERES MFDAFII T.ALAT .ASAL ~ Bu hesaplara 
egilecek kadar Ba§vekilin zaman1 mUsait midir, ~al1§ma tarz1 nas1l
d1r ? 

BA~KA~ - Mesai ile mahlUlde olsa ortUlU odenegi bu §ekilde 
harcamas1 m1 laz1m ? 

•· • • A 

S.AN!K ADN.AN MENDERES MUDAFII TALAT AS.AL - Bu tahsisa t1 
mesturenin sizlere kalem kalem muhasebesini getirdi~imiz zaman 
va ziyet tavazzuh ed€cektir. Bir hesab1n tam manasiyle tetkik edil
mesi uzun bir zaman1 icap ettirmektedir. Binaenaleyh oylesine me§gUl 
olan bir kimsenin Banka veznedarlar1n1n bile para kag1rd1klar1 vaki~ 
dir. Bu §ekilde hesaplarla ugra§mas1 bizim mUdafaam1z bak1m1ndan 
~ok onemlidir. ~ahitten bu hususun sorulmas1n1 rica ediyorum. 

BA~KAN - Bu sual varit midir ? 
A v 

i3A~S.AVC! _,_Bir defa §ahit tahsisatla alakas1 olmad1g1n1 
soyledi, ikincisi kanunen tahsisat1 mestureyi sarf etme yetkisi 
Ba§vekile verilmi§ ve kendisi bu tahsisat1 mesturenin sarf1na yetki~ 
li ve me§gUl olacak. Eger bunu yapm1yor ve me§gUl olacak zaman bula
m1yorsa Ba§vekillikten gekilir, bu i§i yapacak bir ba§ka adam gelii• 

BA~KAN ""211 San1k .Adnan Menderes, birinci celseyi gozlintizlin 
onUne getirin. "Efendim ben konu§ma melekelerimi dahi kaybedecek 
duruma geldim" dediniz. ~imdi ise ltizumundan fazla konU§Uyorsunuz. 

Geregi dli~LiniildU: San1k Adnan Menderes'in Orttilti Odenekle 
me§gUl olacak kadar vazife ve me§galesi bulunup bulunmad1g1n1n §a
hi tten sorulmas1na mahal olmad1g1na oy birligi ile karar verildi. 
Buyurun. 

S.ANIK ADNJrn MENDERES - Arz ettigim suale cevap vermedi. 

BA~SAVC! ~ §imdi mlisaade ederseniz bir tek kelime ile 
cevap vereyim. 

BA~KAN ~ Suafiniz nedir ben anlamad1m ? 

BAeSAVCI ~ Kiraya verilecek bir ev varml§• 5 senede 400 bin 
11 ra ••• 

BA9KAN ~ Ondan sonra~ 

S.ANIK .ADNAN MENDERES -- Ondan ba§ka kendisini Ayd1n'a gon-
derdim, hesaplar1 gortiversin, diye. Uzun senelerin hesaplar1 gortil
memi§, kendisi me§.gul oldu, gortiverdi. 1940 klisur senesinde bir 
arkada§a ~iftlige nezaret etmesi i~in has1lat1n ylizde yirmisini 
vermi§tim. Bu nezaret tamamen ortadan kalkt1ktan sonra; Arif bey· 
Ayd1n'a gidipde Kooperatiften hesaplar1 g1kart1ncaya kadar bu ylizde 
yirmilerin odenmi§ olduguna §Bhit olmU§ mu, olmaml§ mi? 

" BA~KAN ~ Bunun ne alakas1 var ? 
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SANIK ADNAN MENDERES <» Bu gosteriyor ki; ufak tefek §Eyler 
pe§inde ko~an bir insan degildim. 

BAeKAN ~ Kendi giftliginizin geliri ve kendi maa§1n1z1n 
arkas1ndan ko§mayabilirsiniz. Fakat maksat dl§lnda ortUlli odenegin 
santimine dokunamazs1n1z. 

B~§SAVCI ~ Kendisi orttilti odenekle me§gUl olam1yordu.Fakat 
kendisine Kalem Mahsus MlidLirU olarak tayin edilen zat1 ~iftlik 
hesab1n1 kontrole gonderiyor ve bunu da soruyor. ~rtlilU odenek 
mevzuu dl§lnda olan bu sualin sorulmas1n1 talep ederiz. 

BAeKAN = ~ahit Medeni Berk ? 

(§ahit Medeni Berk huzura al1nd1). 

B.A~KAN ~ Ad1n1z ? 

§AHiT ~ Medeni Berk. 

BA§KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 

§.f1HiT MEDENI BERK -- Hamza. 

B.A§K.AN -- Do gum ta rihini z ? 
I 

~AHi T MEDENI BERK ·• 1913. 

BA§Kl\N -- §imdi mevkufsunuz. San1kAAdnan Mender es 'i ve 
Ahmet Salih Koru'u tan1rs1n1z, §ahitlige mani bir haliniz var m1 ? 

f;?AHIT MEDE'Ni BERK cw Yok e f endim. 

BA§KAN ~ Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin verildi). 

BAeKAN - Ortlilli odenegin maksat d1§1nda sarf1 hususundaki 
bil giler ini z ? 

§.HHIT MEDENi BERK .. Yliks ek Soru~turma Kurulunda verdigim 
ifademde de arzetti~im gibi, eski Ordu Mebusu A~l~ Topaloglu'nun 
baz1 masraflar1 ve baz1 bor~lar1 oldugunu evvela Ba§vekilden duy~ 
mu~tum. Sonradan bu mevzuu kendisinin yakini bir arkada§tan t~hkik 
ettim. Hakikaten Ordu'ya gittigi zaman baz1 masraflar yapm1§,Istan~ 
bul'da kald1g1 zaman Otel bor~lar1 vesaire birikmi~, bu suretle 
bor~lar1 oldugunu soylemi§lerdi. 

BbeKAN ~ Ordu'daki masraflar1 Parti igin yapm1§lar. Halk 
Partisinden ~emokrat Parti'ye ge~tikten son!a yapt1g1 masraflar. 

~.r~HiT MEDENi BERK ~ Evet oyle olmu~. Masraflar1 tahkik 
ettim, Da§vekile arzettim. ~~met Salih beye g6nderdi, bir miktar 
yard1m yap1lmas1n1 soyledi. Istanbul'da Otelde bir tak1m masraflar 
yapm1§, borcu varm1§. Bu suretle kendisi benim yan1ma gelmi§ti. 
Ald1m,Ahmet Salih beyin yan1na gotlirdlim. Paran1n tediyesi s1ras1nda 
bulunmad1m. Zannediyorum ki; paray1 ald1. 
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BA~KAN - Ne kadar ald1 ? 

9.l~HiT MEDENi BERK .. Mi kta r1 10, 000 11 ra idi zennediyorum. 

BA~KAN ~ Baz1 masraflar oldugu ogrenilmi§, bu masraflar1 
almas1 i~in de lizerinde israrla durulmU§ ? 

9.AHi T MEDENi DERK om Boyle bir konu§ma old u, kendile ri almak 
istemediler, fakat bundan bir red manas1n1n g1karilmas1 dogru degil-
dir. 

BJ~9K11N -- Kanun anlaY1§1na gore 11t1f Topaloglu'na ortlilti 
odenekten odeme yap1lmas1 kanunun rnaksad1na uygun mudur ? 

A 

~AHIT MEDENi BERK - Uygun olmas1 laz1md1r. 

B.f.~9K.AN -- Bu lfa.deye kar~p bir diyecek var m1? 

S.l~NIK .ttDNAN MENDERES -- ht1f Topaloglu'nu Medeni Berk daha 
iy1 tan1r. Kendisi bana At1f Topalo~lu'nun gok gal1§makta oldu~unu, 
ve kesesinden bir ~ok masraflar yapt1g1n1 ve bu sebeple mustaI vazi
yette oldugunu anlatt1 ve kendisine bir yard1m yap1lmas1n1n laz1m 
geldigini mtiteaddit defalar konu§malar1m1z s1ras1nda soyledi, telkin 
etti. Or0u'dan bir ~ok heyetler geliyor, kalabal1k ~lan bu h~yet
lere davetler vermek ve saire gibi masraflar oluior. Sonra telefon 
masraflar1, l~nkara-..istanbul aras1nda gidip gelme masraflar1 gibi 
bir tak1m zaruri masraflar •••• 

DA9KAN ~ Amma hepsi.Demokrat Parti yarar1na ve onun faali~ 
yeti etraf1nda toplan1yor, dogru mu ? 

A 

SANIK ADNAN MENDERES - Reis Beyefendi, Hukuk1 kanaatimi 
sordunuz arzedeyim. Muhasebei Umumiye Kanununun 77.inci maddesi 
hlikmline bunlar girmez kanaatindeyim. Esasen kendiside o zaman bu 
kanaata sahip olmasa idi ve buglinkli gibi dU§Unliyor olsa idi boyle 
bir i§e elbetteki tevessUl etmezdi. 

BA9KAN ~ Sizden emir alm1§ ne yapacakt1 ? ~imdi Ba§vekilin 
tahsis edilen ortUlU odenekten Parti faaliyetinde bulunan bir Millet
vekiline odeme yapabilir mi ? .At1f Topaloglu Halk Partisinden g1k""' 
t1ktan k1sa bir zaman sonra oraya seyahat etti. 

Sl~N!K ADNlrn MENDERES - i1r zettim Reis Bey efendi. Biz iktida -
ri destekleyici mevzuularda bulunabilir kanaat ile bareket ettik. 

B.h9Ki~N -- OrtUlU odenegin 9/10 nun E>emokrat Partiye harcan-
mas1 kanuna uygun mudur ? 

S.f:1NIK .A,DN.AN MENDERES .... Gayet tabii varit degildir. 

BA§KAN - E~er At1f Topalo~lu'na 10 bin lira orttilU odenekten 
odeme yap1lmas1n1 kanun tecviz ederse 20 bini de tecviz eder. 100 
bini de tecviz eder. 10 bin liray1 kanun kabul edipte daha fazla 
btiytidUkge etmiyor mu ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Bunun miktar1n1 kanun Ba§vekile b1~ 
rakm1~t1r, zannederim. 
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de. 
BA§KAN - Memleketin UstUn menfaatlerine uygun olacak §ekil-

Necip Faz1l K1saktirek'i c;ag1r1n. 

(~a hit Necip Fazil K1saktirek huzura al1nd1 ). 

BAgKAN ~ Ad1n1z ? 

§AH!T - Necip Faz1l K1saktirek. 

BA§KAN - Baban1z1n ad1 ? 
I 

§AHiT NECIP FAZtL KtSAKUREK - Faz1l. 

BA§KAN ~ Dogum taribiniz ? 

§AHiT NECIP FAZtL KISAKUREK - 1323. 

BA9KAN .... Ne 1§ yap1yorsunuz ? 

§AHiT NECiP FAZtL KtSAKttRBK - Bir §eY yapm1yorum. 

BAeKAN - Evvelcq Btiytik Dogu'yu c;1kar1yordunuz, ba§ka bir 
§ey c;1kar1yor musunuz ? 

§AHiT NECiP FAZtL KtSAKttRBK .. Hay1r. 

BA§KAN .. San1klar1 tan1yor musunuz, akrabal1k ve s a 1 r e 
suretiyle §Shitlige mani bir halini z var mi ? 

§AHIT NECiP FAZtL KtSAKltREK - Hay1r. 

BA§KAN - Yemin ett1reoeg1m. 

(~abide yemin ettirild1). 

BA§KAN ~ Orttilti odenekten size muazzam yard1m yap1lm1§. 
Gerc;i ceste ceste alm1§t1n~z, fake~ yekUn olarak muazzam nas1l oldu 
?angi sebeple hizmete mukabil ald1n1z ? 

§AHITANECiP FAZtL K!SAKURBK - Benim mevzuuma taalluk eden 
maddi ve manev1 btitUn faktorleri gosteren hususlar1 not ald1m. tzin 
verirseniz notlar1ma bakay1m gayet mUcmel ve her §eYi belli edecek 
§ekilde bir n~ttur. 

BA§KAN .. Bak1n. 

§AHIT NECtP FAZtL K!SAKttREK • Evet, ben orttilli odenekten para 
ald1m,ae ald1g1mdan ziyade neden ne yUzden ald1g1m mtihimdir. , 

Ben orttilti odenekten methiyeoi, kas1dec1, eski Roma cenaze
lerinde sahte a~lay1e.ilar1 gi bi v1 cdan kira c1s1 olarak para almad1m 
ve bunlardan hig birisini yapmad1m. 1943 den 1960 a kadar ta§tan ta§a 
vurulan,z1ndan2an zindana stirtindtirtilen mukaddesat~1, milliyetc;i, 
Anadolucu, ahlakc;1 bir idealin himayesi yolunda para ald1m ve bunu 
bir fi.kir hakk1nda ••• tabii ••• 
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• 
BA§KAN - Bu hotlar1 yazm1§s1n1z, okuyorsunuz, burada not 

olarak kelimesi kelimesine okuyamazs1n1z oyle olmaz. Ara s1ra oraya 
baka rs1n~ z. 

Keza A, B §ek1inde yazm1~ oldugunuz yaz1lar Q1kt1, bu yaz1~ 
lar burada okundu. 

§AHIT NECIP FAZ!L KtSAKUREK - Bunlar safha safhad1r. 

BA§KAN ~ Bu yaz1lardan dolay1 bir ~ok Qekler alm1§s1n1z. 
Ya z1 ya zmak bu ~ekilde olma z. 

eAHiT NECIP FAZtL KtSAKi~REK ~ Benim 8 seneyi bulan, devre 
devre ald1g1m paralar vardir. Bu kemiyetten ziyade keyfiyet mesele
sidir. Bu yaz1lar1 ni~in yazmi§ oldugumu soyliyeyim. 

Adnan Menderes'le ilk temas1m 1951 senesinde izmir'de ver
digi bir b~yanla ba§lar. QUnkU ben o zamanda muhaliftim. zat1aliniz 
bana bif dava dolay1siyle 15 dakikada beraat karar1 verdiniz. Adale, 
tin ulv1 simas1n1 ben o zaman sizde gordtim. §imdi muayyen maksad1 
taki p eden ..... 

BA§KAN • Malum beyan1ndan bahsettiniz bu ne idi ? 

§AHIT NECiP FAZ!L KtSAKURiK - Bu Izmir de MtislUmanlara kar§l 
olan beyan1 idi. O zaman Umidimizin mihrak1 olarak gozUmtize Adnan 
Menderes'i getirdik. 

BA§KAN , Bundan da Din istismarc1l1g1 g1k1yor. Zaten hakk1n~ 
daki iddialardan birisi de bu. 

~AHiT NECtP FAZ!L K!SAKttREK .,.. Samimi bir adam istismarc1 
2lamaz. Samimi olan her §eye istismard1r demek mlimktindtir. Malumu 
aliniz .Adnan bey o zaman kendisini bir Umi t olarak gosterdi ve biz 
kend1s·1nde boyle bir he2ef gordu~. ilk temas1m 1952 senesinde oldu. 
Ankara'ya giderek evvela Tevfik Ileri ile temas ettim. Tavassut eden 
ba§ta, ortada, sonda ti~ir arkada~l1g1n1 kay1p ettigim ve gok yak1n
l1k ~hissettigim Tevfik Ileri'dir. Temas ettim ve 1952 de gtinllik 
nBtiytik Dogu"yu kurdum. 

Bana edilen yard1mlar tig safha arzedor. Biri 1952 ba§1ndan 
sonuna kadar ~1kanilk Btiytik Dogu Gazetesi devresi, 1956 daki glinllik 
Gazete devresi ve ondan sonra hi~ bir organ1m olmadan 1959 a kadar 
bane verilen pe§in paralar halindeki yard1mlar •.•• 

BA§KAN • Cem'an ne kadar oluyor tahminen ? 

§AHIT NECiP FAZtL K!SAKDREK ~ 140 bin lira civar1nda. 

BA§KAN - 14? bin lira yaz1yor. 

§AHIT NEciP FAZtL KtSAKURBK - Olabilir, 1952 de bana Qsmanl1 
·Bankasi vas1tqsiyle ~Obin liral1k bi:' kredi agt1lar. B~ krediyi ben 
aiacag1m resm1 ilanlar ve temin edecegim sat1§ kariyle odiyecektim. 

BA~KAN - Sizden fazla alan gazeteci var mi, biliyor musunuz? 
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~AHIT NECIP FAZtL KISAKUREK ~ Onu bilmem muhterem Reisim. 
§unu bilirim ki, ilk TUrk ga zetesi olan Takvimi Vekai 'den bugtine 
kadar fikre mlistenit bir tek gazete mevcut degildir ki, §U veya bu 
§ekilde Htikumettcn yard1m gormesin. 

BA§KAN ~ Vniversite gen~ligi ki, slit gibi tertemizdir.Onlar 
sizin yaz1§ isiikametinizi begenmiyorlar, gerici buluyorlar, zaman 
zaman protesto etmi§lerdir. 

Adnan Menderes 'e de sordum, "ya z1s1 oyle bir hal al1nca 
kestik, sonra yine geldi mtiracaat etti, tekrar verdi" dedi ••• 

~AHIT NBCIP FAZtL KISAKUREK - Universite gen~liginin ~ana 
gerici diyen k1sm1, sesi fazla duyulan ve onde gortinen k1sm1, Vniver
si te gen~liginden onbinlerce gencin benim idealime bagl1 oldugunu , 
fakat sesini ytikseltemedigini yakinen bilenlerdenim. 

Adnan Menderes'in o sozUne gelince •••• 

BA~KAN - idealiniz nedir; formUle ed~n ? 

~AHi:T NECIP FAZtL KtSAKUREK - taealimi arzedeyim. Ga~b1n 
bUttin mlisbet bilgilerini ronensan anlayi§l iginde ol~ak ve ~atk1n 
ruhunu aynen muhafaza etmek, bu inanca sahip etmek1 dinin paklfglhi 
ve saffetini 2 asaletini garb1n btiylik kafas1nda tekamtil ettirmek ve 
bu ruha tatblk etmektir ••• 

BA~KAN -- Ba§ka bir diyeceginiz var ml ? 

~AHi:T NECIP FAZ!L K!SAKUREK - Adnan Menderes'in soylemi§ 
oldugu sozti ne gibi faktorlerin tesiri a1t1nda soyledigini bilmiyo
rum. Yal~1z §Unu arzedeyim-ki, kendileri §Shsen beyanlarda bulunmu~~ 
lard1r. I§te bu beyanlar1n yak~Cl l§lgl alt1nda soylenen bu laflar
dan bir hadd1 mlistakim tizerinden hareke~ ederek.Bu yaz1lar1m1 yaz
IDl§lmd'1r. 

BA§KAN .. San1k .Adnan MenderesZbir diyeceginiz var ml ? 

SANtK ADNAN MENDERES -- Yok. 

BA§KAN -- San1k Ahmet Salih Korurl bir diyeceginiz var m1 ? 

SANtK AHMET SALiH KORUR -- Yok. 

BA§KAN -- Sonra memleket yarar1na ne§riyat' yapan Bliylik gazete• 
lerin kanaat1 da memlekete bunun zararl1 oldugu idi. Bunlar1 da bili
yorsunuz .• Universite zararl1 gorliyor, btiylik gazeteler zararl1 gortiyor. 

§.AHIT NECiP F.AZtL K!SAKUREK - Btiytik ga zete tra j ifade eder. 

BA§KAN - §ahit Remzi Birant l 

(~ahit Remzi Birant huzura al1nd1.) 

BA~KAN • ~d1n1z ? 

§.AHIT ... Remzi Birant. 
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BA~K.AN .. Baban1 z1n ad1 ? 

§.AHi 1' REMZi BIRANT ,,. Zekeriya. 

B.A§KliN - Dog~m ta ri hi ni z ? 

§.AHiT REMzi BIR.ANT - 1908. 

Bl~§KAN - Evvelce Milletvekili J.dini z, §imdi mevkufsunuz ? 

§l~Hi T REMZi BIRJ~NT .. Evet ef~ndim. · 

BA~KAN A San1klar1 tan1yor musunuz, akrabal1k, h1s1ml1k 
g1 bi §ahi tlige mani bir. halini z var m1 ? 

QAHiT REMZi BiRANT .. Yok efendim. 
. -

B.A§K.AN · ... Yemin et tire cegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

BA~KAN .,.. Ortti}.U Odenek kanun maksad1 d1§1nda sarfedilmi§, _ 
bir k1sm1 tamamen §Bhs1 sarfedilmi§, bir kism1 Parti i~in sarfedil
mi§, Boyle ma ks at dl'§l odemeler yap1lm1§. Si zin 'a e §Bhi t s ifa tiyle 
bilgileriniz varml§• Ne biliyorsan1z soyleyin. 

§AHiT aEMzt BIRANT ~ Hi~ bir §€Y hat1rlam1yorum efendim. 

B.A~KliN - Sorula ca k bi r § ey var m1 ? 

BA~SAVC! - Kendisi Parti nam1na ortlilli odenekten yap1lan 
odemelere vas1tal1k etmi§tir, bu hususta sual sorulmas1n1 rica ede
cegim. 

BA§Kl1N - Ne diyorsunuz ? 

§l~HiT REMzi BIR11NT "9 Ben 10 senedir Mebus, 9 senedir <]e Ge-w 
nel Kurul azas1y1m. Orttilli odenekten hangi paran1n sarfiyle alakal1 
oldu~umu hat1rlam1~orum. 

DA§K.AN - Falana gi tmi§siniz, sizin .vas1 tan1zla odeme yap1l
ml§ • Boyle bir §€Y bilmiyor musunuz? 

§A Hi T REM zi Bi ru:1 NT - Hay l r • 

A BA§KAN - Bu ifadeye kar§1 bir diyecek var mi ? Yani sizin 
delaletinizle Parti faaliyetinde bulunan hi~ kimseye yard1m yap1lma
d1 m1 ? 

§-liHiT REMzi BiRliNT ... Ha t1rlam1yorum. 

BA§KAN - Orttilli Odenekten sizin del~letinizle bir kimseye 
Ahmet Salih Korur'un para verdi~ini hat1rlam1yoT musunuz ? 

§AHIT REMzi BIRANT - Hay1r. 

BA~KAN - Belki Ahmet Salih Korur hat1rlar. 
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.SANtK .MJMET SilLIH KORUR .. Remzi Birant bey Parti i§lerine 
bak1yorlard1, her halde kendileri dogrudan dogruya bir para talebinde 
bulunmad1lar, ama dolai1siyle talep etmi§lerdir. Kendileri belki al
mam1§lard1r, fakat filan parti i§i igin §€klinde bir talepleri olmu§
tur. 

~.l1HiT REMZi BIR.ANT .. Boyle bir mevzuu hat1rlatn1yorum. 

Dh~S.rl VC! ..... )[a rarnamede gortildtigti gi bi, mliteaddi t zama nla rda 
Demokra~ Partiye para verilmi§tir. Adnan Menderes ifadesinde, Parti
nin mal1 vaziyeti mtisait oldugu zaman bu paralar geri al1nacak, demi§
ti. Hep biliyoruz ki, parti feshedilinceye ~adar bu paralar geriye 
al1nmam1§ t1r. Ke ndisi Demokra t Pa rtinin m.al1 i§lerini ida re eden .. bir 
zatt1r. Segim zaman1nd~, segime tekaddtim eden zamanlarda crttilti Ode
nekt~n al1nan paralar1 kendisi sarfetmi§tir. Onun i~in bunlar1 bilme-
si laz1md1r. · · 

~.i~HiT REMZi BIRliNT "" Dir yanl1§l1k var; Pa rti Genel Kurul · 
azas1 muhasebe i§leriyle a13kadar olmaz. Den de hesap i§leriyle me§
gul degildim. 

Bh§K.AN - Sizin vas1tan1zla, uzaktan yakuidan, boyle bir 
muamele yap1lmad1 ml ? · 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Muhasip Uye Emin Kalafat't1. 
Paralar1n tediyesine Emin Kalafat bakard1.Remzi Birant belki aim1§t1r 
diyorum, belki parti hak1m1ndan mUracaatlar1 olmu§tur. 

BA§KbN - gahit Hicabi Din~ l 

(~ahi t Hicabi Din<; huzura a11nd1.) 

DA§Kl1N .. h d1n1 z ? 

9.AHiT .. Hi ca bi Din~. 

DA§K11N ~ Daban1z1n a~1 ~ 

§l~HtT Hi CJ.~Bi DiNc; ~ Musa Ka Zlm. 

DAQKAN ~ Dogum tarihini z ? 

Qf.lHiT Hi CliBi DiNQ .... 13 25. 

BA§KAN - ~imdiki vazifeniz? 

ghHiT HiCABi DiNQ - Noter. 

BA§KAN - Eski vazifeniz ? 

QAHIT HiC.ABt DiNc; ~ is tanbul Mtiddeiumumisi. 

" BA§KiiN -San1klar1 tan1yor musunuz, §Bhi tlige mani bir hali--
ni z var m1 ? Yemin etj?ire cegim. 

A 

§l1HiT HiCABi DiNQ - Taniyorum, §ehadete mani bir halim yok. 

(~abide yemin ettirildi). 



Esas: 1960/21 

BAgKAN ~ Ortlilli Odenegin kanun dl§l sarf edilmi§ oldugu ve 
size bu orttilU odenekten odemeler yap1lm1§ oldugu iddia edilmektedir, 
ne diyorsunuz ? 

~AHiT HiCABi D!NQ .,. 28 Eyllil 1958 tarihinde gece saat 21 
s1ralar1nda Sab1k Ba§Vekil telefonla beni evde arad1. Ve Temyiz 
.Azal1g1na tayin olunacag1m1 , dti§linmemi ve yar1n Ankara'ya hareket 
etmemi bildirdi. Bu tayinden sonra 22 veya 23 Eyllil 1958 tarihli 
Akis Mecmuas1nda "G1pta edilen Savc1 Hi ca bi Ding" Le jand1n1 ta§1yan 
bir kapak resmi ve yay1nlanan bir ya z1dan mlitevelli t bir reaksiyon 
oldugunu bir arkada§tan haber al1nca esasen hasta oldugum igin 
sabahleyin Ankara'ya git~adim ve sagl1k durumuma istinaden bu vazi
fed('.?n is tifa ettigimi bildirdim. O ak§am beni yeniden telefonda ara
d1lar. 

BA~KAN ~ Kim arad1 ? 

~AHiT HiCABi DINQ - Eski B~§vekil. Ankara 'ya gelmenize 
ltizum kalmad1, vazifenize devam edin dediler.Ben de sagl1g1m1n mtisait 
olmad1g1n1 ve hakikaten hasta oldugumu soyliyerek itizar ettim. O 
halde hastal1g1n1z1 tedavi ettirelim, anla tt1g1n1z hastal1ga gore 
sizi Avrupa'da tedavi ettirelim dediler. Bir mlidd~t sonra Adliye 
Vekili tedavi maksadiyle .Avrupa 'ya gi tmekli·gime mUsaade ederek izin 
verdi. Ben bu tahsisat1n gelmesine intizar ettim. Biraz gecikti 

· tabii biliyorum .. Bir glin Adliye Vekili Esat Budakoglu tedavi tahsisa ... 
t1n1n kalm~d1g1n1, bu itibarla Vekaletge gonderilmemin mlimktin olma
y1p Ba§vekalet~e bu i§in dU§Linlildtiglinli soyledi.Bu arada bir gok 
hat1rlatmalarda yap1ld1. 

BA~KAN - Kim yapt1, nas1l yap1ld1, sizin taraf1n1zdan m1 ? 

~AHIT HiCABi DIN~ - Benim taraf1mdan, eve bir glin hususiA 
kalemden Avrupa'ya gitmekli~im igin tahsisat verilecegi ve Ba§veka
let Mliste~ar1 ile temas etmekligim bildirildi. Ben de telefonla o 
zamanki Mtiste§ar Ahmet Salih Korur'u buldum.Evet dedi, tetkik ediyo
ruz siR buraya gelin.Ben rahats1z1m, evde yat1yorum oraya gelmekligi~ 
me imkan yok dedim. 0 halde biz garesine bakar1z dediler. Aradan 
bir mtiddet gegti; neticede 12/1171958 tarihli ve 166218 say1l1 per
miyi havi ve tedavi dovizi olarak 2145 Tlirk liras1 kar§1l1g1 750 
dolarla beraber yol masraf1 olar~k 2300 lira civar1nda bir paray1 
gonderdiler. Haydarpa§a Emniyet Amirli~inden bir zarfla geldi. Igeri
sinde yaz1 ve saire hig bir §€Y yoktu. Hangi fas1ldan verildigini 
sormad1m ve bilmiyorcum. 

BA~KAN - Yani murakabeye tabi bir fas1ldan Dlsa reemi muame-
•• A , v 

le gorece~, murakabeye tabi fas1ldan olmad1g1 bundan da anla§1l1r. 

~AHIT HiCABi DINQ ~ Evet, bu paray1 ald1ktan sonra 18/11/959 
tarihinde MUnih'e gittim, K1z1lhag hastahanesine yatt1m. 20/12/1959 
tarihine kadar bir ay bu hastanede yatt1m ve ayni ay1n yirmisinde 
hastaneden g1kt1m. ~y~i gun, doviz bulamad1g1m1z igin yurda donmek 
mecburiyetinde kald1m.Sonra Kiz1lhaq hastanesinden ald1g1m rapor 
tizerine tekrar izin istediru ve ikinci defa istifa ettim, ~eslekten 
ayr1ld1m. 8 Ay sonra yeniden Noterlikler ihdas edilmi§ti.Esat budak~ 
oglu'na mliracaatta bulundum.Esasen bu noterliklere talip bulunmad1g1 
igin tayinim yap1ld1. 
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BA~KAN - Ra hat s1zl1g1n1 z ne, idi. ? 

§AHiT HiCABi DiN~ - Gut. Stirmenaz ve Kalp btiyUmesi. 

BA~KAN ... Odeme ortlilU ode.nekten yap1l1yor, buna es as olmak 
lizere bir rapor istediler mi ? 

§AHiT HICABi DiNQ ~ Bi;rinqi istifamdart sonra, evimde .has ta 
yat1yordum. Profesor Lamdi' 1 gag1rarak kendimi. muayene ettir41m. 
Muayene netic~sinde kendisi bir c;ok esaslar1 tesbit. ett1, · fakat §ti 
anda bir rapor vermenin mtimkUn olmadig1n1 soyledi. Kendisi burada 
bir toplant1ya kat1lm1§t1 .Almanya 'ya gittigi zaman raporu gonderece,. 
gini soyledi~ Nitekim bir mliddet sonra raporu gonderdi. Bu raporda , 
hummal1 ve heyecanl1 bir c;al1~man1n muhasalasi olarak btinyenin tama~ 
men y1prand1g:i ifade ediliyor,_ istirahat ve tedaviye iht11BQ goste
riyordu. Ayr1ca tedavi ic;in Almanya'ya gitmemin icap ettigi bi~d1ri .. 
liyordu. , 

'. A A : 

BA§KAN - San1k Adnan Menderes, alakal1 Vekalet gondermemi§, 
siz ortlilti odenekten tahsisat vermek suretiyle gondermi§Siniz~ 

. . A 

S.AN!K ADN.AN MENDERES .. Mensubu old ug~ Vekale·t, tahsisa t 
yoklugundan gortderemedi. Ve gondermek ic;in imkan bulunursa iyi olur. 
Yani tahsisat1 mevcut olmad1g1ndan dolay1 gonderildi; hat1r1mda 
kalan bu kadar. · . · . , 

BA§SAVCt ~ Uzun zamanlar Adliyenin muhtelif kademelerinde 
vazife gormti§Stintiz, bu itibarla gayet iyi bilirsiniz, meslekda§lar1-
m1z i~inde kanserden .olen arkada§lar1m1z dahi vard1. Siz istisna 
te§kil ediyorsunuz, Gu1 hastal1g1ndan oolay1 Mtinih'e kadar gonderi~ 
liyorsunuz, acaba bu istisna size ne i~in yap1ld1, istifan1z1n sebe-
bi ne idi ? · 

SAN!K .ADNAN MENDERES MltDAFii BURHAN AP.AYDIN ,. Efendim mtisaa,,;. 
de eder misini z ? ' 

BA§KAN ~ Bu sual varit, bunu soracag1z. 

SAN!K .ADNAN MENDERES MVDAFii BURHAN APAYD!N - Bendeniz 
noktai nazar1m1 arz edeyim., Yliksek Riyaset sorup sormamakta tabiat1 
ile muhtariyete sahiptir ve h~rmetimiz vard1r. Efendim tahsisat1n, 
ortUlti odenegin Muhasebei Umumiye Kanununun 77 inci maddesindeki 
maksada uy~n veya ayk1r1 olarak kullan1l1p kullan1lmamas1 ayr1 
meseledir. ilk celse bilirki§inin de ifade etmi§ oldugu gibi bunup 
bir vesikaya raptedilmi§, red edilen mevattan da olmad1g1 sabittir. 
D1van1 Muhasebat1n kontroltinden gegmez1~u hal ve vaziyete gore ancak 
Odenilmi§ olan paran1n falan §8hS8 filan mtinasebetle Oden1p odenme
digi keyfiyeti vak1a olarak ara§t1r1l1r. Yoksa Mtiddeiumuminin tevcih 
etmi§ oldugu sualle Adliyede senelerce hizmet etmi§ olan bir insan 
bunun k1ymet derecesi ayr1d1r, buraya §Shit olarak gelen bir insan 
bu §ekilde bir itham alt1nda §B§lrtmaya maruz b1rak1lmaz. Mlivekkili~ 
me de ayni muamele yap1lm1~t1r. Onun i~in sualin sorulmamas1n1 rica 
ediyorum. 

BA~KAN .. Geregi gorti§lildti·: Divan Ba§savc1l1g1 tarafindan 
§ahitten sorulmas1 isten11en sorular1n sorulmas1na oy birligi ile 
karar verildi. 

Cevap verin efendim. 
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. ~.AHIT HiC.ABi DINQ -. Sual~.e ba§ka kimseye verilmedi deniyor. 
Eski Istanbul Mtiddeiumumisi Nail Ozkan'a vexilmi§ti. 

BA~SAVCt ~ Mtihim olan nereden verildigidir? 

. §.£1HiT HiC.ABi DiNQ .,.. Vekalette bir formtil bulundugunu bili --
yorum. 

A A · 

BAQS.A VCt -. Hakimler Kanununa gore Hakimle-r big bir va zife 
kabul edemedikleri gibi vazifesi olmayan bir mevzudan para da ala
ma zla r .Acaba bunu va zife ile na s1l teli f ettini z 1 

QAHIT HiCABi DINQ .,.. Ben istifa etmi§tim.Ve istifamda musir~ 
dim. Yani kdliye ile bag1m tamamen munselip olmu§tu. Kaldl ki o 
zaman bunu dU§tinmeye vaktim yoktu, hastal1g·1m elim bir vaziye~te idi· 

BA§KAN - Bu ifadelere kar§l bir §eY diyeceginiz ~ar ml ? · 
Yok. 

Buyrun efendim. 

BA§SkVCt - §ahitler dinlenirken, kararname okunurken meslek
da§lar1m1zdan iki tanesinin isminin g~gmi§ olduiunu i§ittik. Biz 
Adalet cihaz1n1n tohmetten uzak kalmas1n1 dU§tintirtiz.sabik Adliye 
Mtiste§ar1 Kevni Nedimoglu ile Ceza I§leri Umum MlidUrti Rahmi Ergil'in 
Ortiilti odene~ten para alml§ olduklar1n1 gordti~~Arkada§lar1m1z1n boy• 
le bir manev1 tohmet alt1nda kalmamas1 1~1n hadisenin ag1klanmas1 
bak1m1ndan kendilerinin dinlenmesini talep v~ rica ederim. 

BA§KAN .. Geregi gorli§tildti: 
Kevni Nedimoglu !le Rahmi Ergil'in §Bhit s1fat1 

ile dinlenmelerine oy birligiyle karar verildi. 
~ahit Kevni Nedimoglu l 

(§ahit Kevni Nedimoglu huzura al1nd1). 

BA§K.AN - .Ad1n1 z ? 

~AHIT - Kevni Nedimoglu. 

BA§KAN • Baban1z1n ad1 ? 

~liHIT KEVNi NEDIMOGLU - Hayri.' 

BA9KAN - Kag dogumlusunuz ? 

~.A HIT KEVNi NEDiMoGLU ,. 13 jl. 

BA~KAN - ~imdiki vazifeniz ? 
• • • v A 

~AHIT KEVNI NEDIMOGLU - Halen Vekalet emrindeyim. 

BA§KAN --Eski vazifeniz ? 

§~HiT KEVNi NEDIMOGLU - Adliye Vekaleti MUste~ar1y1m. 

-B~§KAN - San1klar1 tan1yor musunuz, yemin ettirecegim. 
~ahadete mani bir haliniz var m1 ? 
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~.AHiT KEVNi NEDiMOGLU .. Tan1yorum. §ahadete man! bir ha.lim 
yoktur. 

(~abide yemin ettirildi). 

BAQKAN .. ·san1klar, Ortlilli odenegi kanunun maksad1 d1§1nda 
sarfetmekten tohmet a1t1ndad1rlar. Sizede bu odenekten 1050 liral1k 
bir odeme.yap1lm1§, bu bususta bildikleriniz nedir? 

~.AHIT KEVNI NEDIMOGLU - Bana ortlilti odenekten 1050 lira 
odanmi§ degildir • .Acaba ne sebeple odenmi§tir, bilmiyorum. 

BA~KAN - Yliksek SorU§turma Kurulunda ifadeniz a11nmad1 ml ? 

§AHiT KEVNI NEDIMOGLU - Hay1r. 

BAQKAN :- 1959 senesinde muhtelif §ah1-slara verilen paralara 
ai t cedvelde. Adliye igin Kevni Nedimoglu 'na a vans tan 1/1/959 tarihin
de bin elli lira verildigi kay1tl1d1r. 

Q.AHIT KEVNI NEDiMOClLU .,.. Ben, «frtlilli Odenekten bin elli lira 
diye bir para almad1m. Yaln1z §OYle. bir §eY oldu; Benden;z12 1958 i • 

senesinde haz1rl~ml§ oldugum bir k1tab1m vard1."Icra ve Iflas Kanunu" 
San1yorum Ba§ve~alet bu kitab1mdan ald1lar.Eger bu.bunun paras1 ise 
ben bunu Ba§vekaletten ald1m, ortlilU odenekten alml§ degilim. Normal 
bir. sa t1§ muamelesi yap1ld1, ki tab1n fiat1 on be§ lira idi. 60 .. 70 ci va .. 
r1nda alml§larcri. Bunun d1§1nda ortUlli odenekten hig b_ir para almad1m. 

. . 
BA§KJrn ... Size yap1lan odeme resmi bir muamele gormli§ mUydti? 

§.AHiT KEVNI NEDIMOGLU - Efendim, kitaplar1 normal yollardan 
mtiracaat ederek gonderdim. Bu kitaplar1n §imdi kat'i miktar1n1 hat1r
lam1yorum, belki notlar1mda mevcuttu!'. Buraya nigin geld.igimi bil
medigimden notlar1m1 getirmedim. Miktar1n1 hat1rlam1yorum,a zanneder-

~ sem 60 - 70 kadar kitap her resmi daireden istendigl:. gibi istendi. 
_Bu kitaplar1 gonderdim. Paras1n~ da kendim gitmi§ alml§ degilim. 
Ki tap paras1nin odenecegini soylediler, daireden bir arkada§a rica 

· ettim,. gonderdim, paray1 bendeni.ze getirdiler. 

BA§KAN ~ Sorulacak bir ~ey var mi ? 

Si1NtK .AHMBT Sl~LiH KORUR - Yok. 

Bl~§SAVGt - Bu tezkerede avans olarak yaz1lml§• Kitap sat1l
d1g1na ·gore a vans. olmamas1 la z1m, a caba Kevni beyin bu noktada "bir 
bilgisi var m1 ? 

. ~AHIT KEVNi NEDIMOGLU - Mlisaade buyurursan1z arzedeyim, Reis 
beyefendi. , .. 

~uras1n1 ·sureti kat'iyedx arzedeyim ki, O:rtUlli odenekten 
bana ~0-para o~enmemi§tir. Ba~ve~aletle benim mtinasebetim arzettigim 
gibi Notlu ve Izahl1·Icra ve Iflas Kanunu isimli kitab1mdan 60-70 
adedinin bedeli olarak ald1g1m bir para vard1r. Bu paran1n nereden 
odendigini bilmiyorum. Her Vekalett-e bir Ne~riyat tahsisat1 vard1r. 
0 tahsisattan odenmes.i icap eder. 
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B.A§K.AN - Si z buy run. ~ahi t Rahmi Er gil i 

(§ahit Rahmi Ergil huzura al1nd1). 

B1;§KAN .. J1d1n1 z ? 

§AHiT .,.. Rahmi Ergil. 

BAQKAN - Baban1z1n ad1 ? 

~.AHiT RAHMi ERGIL ~ Ibrahim Ethem. 

BA~KiaN ,.. Dogum ta rihin1 z ? 

QAHi T RAHMi ERGIL ~ 1328. 

BA§K.AN ... Vazifeniz ? 

§AHiT Ri1HMi ERGIL - Vekalet emrindeyim. Eski Ceza l§leri 
Umum Mtidlirliytim. 

I 

"" A BA§KAN - San1klar1 tan1r m1s1n1z, §Shitlige mani bir hali-
ni z var m1 ? 

~.lUITT RJ~HMi ERGIL - Yok. 

BAeKAN - Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin verildi). 

BA§KAN ~ Size de orttilti odenekten odeme yap1lm1~. 

~AHiT RhHMi ERGiL ~ hrzedeyim Rais beyefendi. Ceza I§leri 
Umum Mtidtirli bulundugum s1rada 1959 senesinin 11 inci ay1nda ve bu 
tarihe tekaddtim eden gtinlerde Ba§ve~ilin s1fat ve hizmeti d1§1nda, 
273 say1l1 kanunun harixinde te§kilattan bizim muvafakat1m1z1 istih
sal etmeden bir tak1m dava evrak1 elimizde kal1rd1. Bu evrak Ba§veki~ 
lin .Avukat1 BU.lent Nuri ~sen tar·ar1ndan bize peyderpey gonderiliyor .. 
du. Bendeniz bunlar1 Adl1 yetkili mercie tevdi ediyordum. Gottiren 
adama yol paras1n1 bir ka~ defa kesemden vermi§ bulundum.Bir gtin 
Btilent Nuri Esen bey~, bize ni~in bunlar1 tevdi ediyorsunuz ? Pul 
paralar1n1 ve kaydiyelerini kesemden odiyorum, dedim. Kendileri 
dogrudan dogruya gelin Ba~vekilin Kalem Mahsus MUdtirlUgtine veAMliste~ 
§ara durumu yanl1§ aksett~rmi§ olacaklar ki, o tarihte beni davet 
ettiler. Mliste§ar bana Btilent Nuri Esen'in masraflar1 varm1§, bu 
masraflar1 siz vermi§siniz, dediler.Ben de kendilerine, haizi ehem
miyet degildir. 15~20 lira civar1ndad1r, dedim. Bana Ba§Vekil nam1na 
a~1lm1§ olan davalardaki masraflar1n benim taraf1mdan odenmesine 
kar§1l1k 500 lira vereceklerini soylediler. Bendenizde bu davadaki 
masraflar1n 15,.20 lira oldugunu,500 liran1n fazla oldugunu soyledim. 
Bana 100 lira verin, btitUn masraflardan sonra listesini takdim ede
rim. dedim.Fakat bana 500 liray1 vererek masraflar1 benim yapmam1 
soyiediler.Ben de tek tek masraflar1 tutarak hesab1 bildirecegimi 
soyledim. Almi§ oldugum bu 500 liraya elimi dahi sUrmU§ degiliW, 
masam1n goztinde notlar1n alt1ndad1r. Masam arand1g1 zaman mezkur 
500 lira zuhur etti, bu durum zab1t varakas1 ile de tesbit edilmi§tir. 
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. BA§K.AN ... Nereden biliyorsunuz bunu, zab1 t varakas1n1 gor-· 
dlinliz mti ? 

~AHiT RAHMi ERGiL - Evet efendim. Bunlar1 Radyodan muttali 
olunca duydugum tiztintti dolay1siyle Ankara Mtiddeiumumiligine dilekge 
ile mliracaat ettim.Ve bu zabt1n bir suretini istedim.Bu dilekgem 
29/11/1960 tarihinde Ytiksek Makam1n1za havale edildi. 

BA§KAN - Bu ifadeye kar§1 ne diyorsunuz, boyle soylliyor ? 

BA~SJ~VC! - Bir sual s ora ca g1m. " . 
Kendileri Adliye Vekaleti Ceza I§leri Umum 

Mtidtirti idi. lidman Mender es 'in §ahs1na ai t, vazifesinden mlitevelli t 
olmayan bir dava da masraflar1 kendisi deruhte eder ve bunu orttilti 
odenekten kar§1larsa acaba bu muameleyi meslek anlay1§1 ile kabil 
telif gortiyorlar mi ? 

SANtK .AON.AN MENDERES MUDAFi! BURH.hN .APAYD!N ~ Reis bey gok 
1 s t ir ham e d e ri m • 

BIQK.t~N • Sora ca g1m efe ndim. 

§.AH!T RAHMi ERGIL ... Arz edeyim. Mlilhakat Mtiddeiumumileri 
mUptedi efendim.Tebligat yap1lmak tizere kendisine gonderiyorlar. 
Merc11ne ait olup da verilmeyeni, merciine havale etmek, gondermekte 
va zifemizdi. 

BA§K.AN .. Ba§vekilin, Nuri Esen, bir c;ok Vekilleri vard1 ve 
olabi.lir. 0 zaman her ~ e~e muktedir. ~i z zaman zaman ugray1n, Ba§Ve
kilin tamamen §ahs1na alakadar eden dava evrak1, al1n diyecektiniz. · 

§liHIT RAHM! ERGiL ·me Tamamen buyurdugunuz gibi. Yaln1z 482 
inci maddeden korkarak hareket ettigim olmu§tur, alt1 ayl1k mliddet
ten tirkttim. 

B.A~KJ~N - S1k s1k telefon edin. 

§AHIT RAHMi ERGiL ~ Ettim efendim, gelmiyorlard1 ben odac1 
ile gond erdim. 

BAGKAN .,.. Bir §eY mi var ? 

SJrntK ADNAN MENDERES MttD.liFi:i DURHAN AP.AYDIN ... Cok Muhterem 
Reis Beyefendi, ~unu arzetmek istiyorum. Bendeniz bir hwkat olarak 
burada §8hit olarakAdinlenen Ra9m1 Ergil ileAYtiksek Hey'etiniz 1<;eri~ 
sinde bul~nan bir Hakimin b1ldig1 gi 21 bir dava. dolay1siyle Vekalete 
kadar ~ikayet etmi§ ve kendisile o davada Ceza I§leri Umum Mtidlirli 
iken bir bvukat olarak mticadele etmi§imdir. 

~u anda bir hukukgu olarak §U hususu arzedeyim ki, icdia 
Makam1n1n israrl1 sual~eri kar§1s1nda bu mecburiyeti duyuyorum. A 

Yliks ek"'riya setini z gee; en gtin mtivekkilimin s or gusunu yaparken hdl1 
istiklali rencide ettiniz diye buyurmu§tu. Bu kadar has~as olan 
Ytiksek bir Reissiniz. Sizlerden rica ederim, burada Adl1 makanizma 
iginde b~r hukukc;u olarak bizim de onlar1n §erefleri tizerinde durmak, 
Ad~iyenin §erefinin ayni zamanda korunmas1 bak1m1ndan bize bir vazife 
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tahmil ediyor. Miiddeiumuminin bu §ekildeki vaziyeti bu Odemeler 
mtin~sebetiyle sarfettigi sozler iginde zevkle gal1§makta oldugumu_f 
adl1 vazifemize gok derin yaralar a~m1§t1r. Bunun i~in mevzula ala-
kadar olm1yan suallerin sorulmamas1 hususunda karar ittihaz edil~ 
mesini rica ediyoruz. 

I\ 

BA~KAN - Sorulmas1 laz1md1, sorduk.Sormazsam karanl1k kala-
cakt1. 

(9ahide:) Mevkuf mu idiniz? 

§AHIT RAHM! ERGiL - Mevkuf degilim. Nezaret ve himaye al
t1nda idim·· 

Bl~~KAN 2 Bidayette vazifeniz Ceza I§leri Umum MtidUrlUgU 
idi. C~za I§leri Umum MiidUrUniin nezaret al t-1nda, hima~e a1t1nda kal-
masi manidard1r • .Adnan Menderes!in tamamen §ahs1n1 alakadar ed~n 
dava evrak1 gelince s1k s1k Vekalete ugramalar1n1 soylemeniz laz1md1. 
Bu da olmad1g1 takdirde telefonla haber vermeniz mtimktindii. 

9AHIT Ri-\HMI ERGIL .,. Y1llardan beri boyle yap1lm1§t1r. 

BA§KAN ~ ~ahkikat1n tevsii hakk1nda bir talep var m1 ? 

. BA~SAVC! .,. Dosyan1n tetkikinden gortiliiyor ki, bir <;ok zevata 
ortUlU odenekten odemeler yap1lm1§t1r. Biraz evvel iki meslekda§1n 
dinlenmesini istedigimiz zaman s1rf Adaletin ve hakk1n meydana g1ka~ 
r1lroas1 suretiyle efkar1 umumiyenin tatmin edilmesini hedef tuttuk. 

§ahit Kevni Nedimoglu'nun soylemi§ oldugu hususlardan dolay1 
btiylik bir ferahl1k duyduk. ~imdi dosyan1n tetkikinden de .gorlilecegi 
tizere baz1 §Bh1slara odemeler yap1lml§· Bu ~ah1slar1da huzurunuza 
getirip ifadelerinin al1nmasin1 istiyoruz. Isimlerini arz edecegim 
bu §abitlerin dinlenmesine karar verirSeniz hadise daha da Q0k tenev~ 
vtir edecektir. Bunlar1n bir k1sm1 esasen burada. 

Basri Akta§, Nazl1 T1labar, Nuriye P1nar, Mlikerrem Sarol, 
F~hamet Gtikalp, Mlinip Ozer, Yusuf Ziya Orta<;, Orban Seyfi Orhon 
Kaz1m Nami Duru, Peyami Safa, Etbem Izzet Benice, Necdet Rti§tli Efe, 
BUlent Dan1§ment, Mi that Perin, Burban Belge 1. Celal Ramazanoglu ve 
Kenan .Akmanlar. 7 tanesi Yass1ada'da mevkuftur.Digerleri de serbest
tir. H~disenin tenevvtirU bak1m1ndan dinlenmelerinin zaruri oldu~u 
ka naa t1nday1 z, ka ra r it tiha z edi lme sini ri ca ed eri z. 

, 
kr~ada~lar1n tetkikat1 neticesinde ogrenm1§ bulunuyoruz ki, 

Remzi Birant'a Izmir Demokrat Parti Genglik Te§kilat1 i~in 10 bin 
lira verilmi~. Kendisi huzurda iken bu sualin sorulmas1n1 rica ederiz. 

BA~KAN ~ Remzi Birant 1 

(§ahit Remzi Birant buzura al1nd1). 
• I\ 

BA§KAN ~Izmir Demokrat Parti Gen~lik Te§kilat1 i~in 10 bin 
lira alm1§s1n1z ? 

• • • A §AHIT REMZI BIRANT .. Hat1rlam1yorum big bir malumat1m yok. 
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Bli~S;~VC! - .i~dnan Menderes 'de bu hususu kendi ifadesinde 
s oylemi§ ti. 

BA§K.AN ~ Adnan Menderes, hat1rl1yor musunuz ? 

S.AN!K JrnNAN MENDERES .. Neyi beyefendi, · anlayamad1m ? 

:ru~~KAN - Remzi Birant benim vas1tamls ortlilli odenekten hi~ 
bir para sarfedilmemi~tir. Hi~ bir ~e¥ bilmiyorum dedi.Ba§savc1l1k, 
10 birr lira Remzi .Birant vas1tasiyle Izmir Demokrat Parti Gen~lik 
koluna verilmi~. Hatta Jidnan Mender es 'in i fadesinde bu ge~iyor,diyor. 

S.t~N~K .ADNbN MENDERES .. Benim ifademde nas1l ge~tigini bil-
miyorum. 

BhQKAN ~ Boyle bir ~ey hat1rlam1yor musunuz ? 

ShNIK .ADNj~N MENDERES .,,. Remzi Bir ant llizum gostcrmi~ olabi.,. 
lir. 

" BA§KAN - Zaten Parti te~kilat1na ortUlti odenekten odeme 
yap1lmas1nda beis gormliyorsunuz. ' 

SliNlK l1DN.riN MENDERES ... 77.inci maddeye mliteallik bir husus 
olarak mlitalaa etmedik. 

BA§KAN ~ Parti te~kilat1na ortlilli odenekten odeme yap1lma~ 
s1nda bir mahzur gormUyorsunuz. 

SANIK 1\DNi1N MENDERES ~ Otedenberi yap1lagelmi~'tir, bir gele,. 
nek halinde devam edegelmi~tir. 

BA§KAN ... Gelenek falan, bir mahzur gormUyorsunuz. 

§ANtK i1DNi~N MENDERES ~ MUsaade ederseniz bunu her zaman geri 
almak imkanina sahiptik. 

BA§KAN ... Siz bunda bir mahzur gormUyorsunuz. 

S.f~NtK .ADNJ~N MENDERES - Bu al1p verme meselesidir. 10.,..,.J5 
milyon liral1k yarl1m topland1, bir anda istirdat yap1lmas1 imkan1na 
sahiptik. 

B.A~K11N - Geregi gorli~Uldli: 

BugUn Ba§savc1l1k taraf1ndan adlar1, soyadlar1 bil
. dirilen kimselerin §Shit s1fat1 ile ~ag1r1l1p dinlenmelerine ve 
duru~man1n 5/12/1960 Pazartesi gUnU saat 9. "30 za b1rak1lmas1na oy-
bi rligi ile k.a rar verildi. 

bncak, bu §ahitlerden 7 tanesinin Yass1ada'da mevkuf oldugu 
bildiriliyor. Duru~maya ogled en sonra devam edecegi z. Bu ka rar mev
ku f olm1yanlar ic;indir. 

Ogleden sonraki duru§mam1z saat 14.oo dedir. 

KhP.ANMA S.Hl~ Ti: 12. 30 
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QRTli-tt+ OD~ 

(Uglincti Oturumun devaml) 

(ikinci Celse) 

Ag1lma saati: 14.oo 

BA~K.AN - ~ahit Basri .Akta§'l c;ag1rln•. 

(~ahit Basri Akta§ huzura al1nd1). 

BA~Kl~N • .Ad1n1 z ? 

§AH!T ,. Basri Akta§• 

BA~KAN ~ Baban1z1n adl ? 

§.AHIT B.ASRi 11KTA§ .,. Eth em Rifa t. 

B.h~KAN , Ka c; dogumlusunu z ') 

§.ldi!T BJiSRI AKTA~ • 1920. 

B.A~K.AN ,. ~imdi mevkufsunuz ? 

§.t~HiT Bi~SRi .AKT.h~ - Evet. 

B.A9Ki~N - San1klar1 tan1yor musunuz? §ahitlige mani bir 
haliniz var mi ? Yemin ettirecegim. 

91~HiT BliSRi ~KTh~ - Yemin ederim. 

<eahit Basri Akta§'a yemin ettirildi). 

Bli~KAN - Orttilli ()aenegin, kanunun maksad1 d1~1nd~ sarfedil .. 
mi§ ve bu meyanda size. de od em el er ya pi,lml§ oldugu iddia edilmekte. 
Bu husustaki bilgini z ? 

§hHiT ~.ASRi AKT.A~ - Muhterem Ba~kan, 1950 ile 1954 y1llar1 
aras1nda 13a§vekalet Hususi Kalem MlidlirU bulunuyordum. Bu mUdd~t ic;ln-
de Ba§Vekalet Husus1 Kalem. MUdlirti olarak fazla galu~malar:.,m1z1n kar-.. 
§ll1g1 olmak lizere baz1 Ucretler odeniyordu. §imdi hat1rlam1yorum, 
ilk zamanlarda 150 - 200 lira kadar maa§tan ayr1 olarak al1yordum. 

Ayr1ca seyahatlerde otel vesaire licretlerde odeniyordu, 

· B.A~KAN ... Ba§ka ? 

~l~HiT B.ASRi .!~KTI-i§ - Bu vazifem s1ras1nda bir rahat.s1allk 
ge~irmi~tim, Say1n .Adnan Menderes yard1m e.ttiler, bunlarda zann~di• 
yorum. tahsisat1 mestureden odenmi§tir. 

B1~9KAN .,. Ba §ka bi ldi kler ini z?. ~ • 
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§l$Hi T Bi-lSRi l1KT.f1G .. Ef endiqi, ta hsi sa t1 mes ture bend eni zin 
bulundugu y1llarda, umumiyetle Milli Emniyet hizmeti i~in, Ba§vekilin 
emir verdigi yerlere Mliste§ar bey taraf1ndan, bazen de bendeniz tara
f1ndan odenirdi. Teferruat1 hakk1nda ba§ka bir ~ey hat1rlam1yorum. 
Yliksek Soru§turma Kuruluna madde madde arz1 cevap etmi§tim. 

BA~KAN ~ bdnan Menderes kendi Ba§vekil tahsisat1ndan bir 
miktar Hususi Kaleme b1rak1rm1§, orada zati masraflar1 odenirmi§? 

§AHIT BASRi AKTA§ ~ Bendenizin zamanlar1nda pek bu olmuyor~ 
du. Ba§Vekil kendi masraflar1na ait paray1 b1rak1rm1§, Osmanl1 Banka
s1nda bir hesab1 vard1.Bu hesaptan hususi masraflar1n1 oderdik. 

BA§KAN .,. ·Bunu kdnan Mender es soylliyor. Za ten Bilirki§inio 
tesbit ettigi sarf vesikalaril~ tesbit edilen Orttilli Odenekt~n yap1 ... 
lan odemelere mahsus sizin zat1 maa§1n1z1n tahsisat1n1zla a+akas1 
yok. Adnan Menderes'e soyltiyorum; Bilirki§inin tesbit ettigi miktar
lar ortlilli 02enekten sarf edilmi§~ bu vesikalarla ~esbit ed~lmi§, 
sizin Ba§vekalet ~ahsisa t1 ile alakas1 yok. Ba§vekale~ tahs1sa t1n1 
ba§kalar1n1n eli ile sarfetmi§ olabilirsiniz. Fakat davan1n mevzuu, 
Bilirki§inin tesbit ettigi miktarlar1n ortlilli odenekten sarf edilen 
kesin miktard1r. 

SJ1NIK ADN.AN MENDERES . .,.. Reis beyefendi, benim nam hesab1ma 
odeyin diye vergi igin para veriniz diye, §Uraya buraya tediye yap1-
n1 z diye hig kimseye emir vermi§ degilim. Eski Mliste§ar Ahmet beyden 
sorman1z1 ~ok rica ederim. Bu vergileri verdikleri zaman talimat1n1 
kalemi mah~ustan ald1k diyorlar. Acaba kalemi mahsustan hakikaten 
talimat alm1§lar m1d1r ? 

BA§KAN - Boyle bir emriniz var. Ko§klin masraflar1n1 yapacak
la r1na dair bir emrini z var. 

SANIK .ADNAN MENDERES - Hay1r efendim. 

BA§K.liN - Ko§kten telefonla bildirilen masraflar yap1l1yor• 
mu~. 

SlrnIK 11DN.AN MENDE~ES ,. Ko§kten davetler oldugu zaman s1fat 
ve vazifemden dolay1 olan masraflar kar~1lan1yordu • .Arz ettigim gibi 

· ko§klin esas aile masraflar1 vesaire tamamen kendi taraf1m1zdan oderi
mekte idi. 

Bl~§K11N '* Birinci celsedeki ifadenizi geviriyorsunuz? 
~ 

S.AN!K ADN11N MENDERES .,.. Kat'iyen Reis bey kat'iyen. Arz et~ 
tigim gibi evin masraf1 aile olarak ytizde ytiztin ~ok tistlinde, hatta 
s1fat ve vazifemden dolay1 yliklenmi§ oldugum bir k1s1m masraflar1 
dahi yine kendi aile btitgemizden oderdik. 

A -

BA§KliN ~ Ben de demiyorum ki, kendi zat1 maa§1n1z1 birik~ 
tirmi§Siniz de orttilli odenekten yemi§Siniz, demiyorum. 

S.l~N!K .ADN.AN MENDERES .. Ba§vekil ola rak 20 - 30 ki§i ~ag1r
ma k mecburiyetinde kal1rd1m.Ve bunlar1 da ben ••• 
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.. 
~ahitten soruldu: (20/0cak/195~ tarihli Mehmet 

Ozdemir Evliyazade'ye 2000 lira ald1g1na dair makbuz gosterilerek 
soruldu: Bu para Ba§vekilin emri ile Es§Vekilin kuzeni olan Mehmet 
('.)zdemir Evliyazade'ye ben verdim.) bunu siz soyltiyorsunuz ifadenizde. 
Boyle oldu mu ? 

§1\HiT BliSRi .AKT.A§ - Evet efendim. 

Bh§KAN - Ne diyorsunuz Adnan Menderes? 

8.hN!K .ADN.hN MENDERES ... Beyefendi, bu· para verilmi§ olabilir; 
verilmi§tir. Bu para Mehmet ozdemir'in ~al1§malar1na mukabil veril
mi§tir. Komtinist te§kilat1 ile mlicadele igin vazife alml§ bir~geng
tir. Bu hizmetlerine mukabil ve bu hizmetlerin ifas1nda zarur1 olarak 
katland1g1 masraflara kar§1l1k olmak lizere odenmi§tir. 

B.li§K.AN ~ Diger ifadelere bir. diyeceginiz var ml ? 

S.t1N!K 11DNbN MENDERES .. Hay ir yoktur. 

BA~KAN ~ Sonra ifadenizde gegiyor; bah§i§leri de verdik 
demi§Siniz. Nigin tam&men soylemiyorsunuz ? 

~.i~HiT Bi~SRi J1KT.A~ • Bendeni ze sormachn1z da. 
Seyahs t esnas1nda odenen masra flar 

emirlerile yap1lm1§t1r. 

BA~KAN ~ Bah§i§ler ? 

~J:iHiT B.i:SRi .AKTM~ .. Otelde verilen ba~§i§lerdir. 

S.i~NtK ADNAN MENDERES - 11nl1yamad1m ? 

BA~KAN ... Bah§i§leri de orttilti odenekten vermi§Siniz. 

ShNIK ADN~N MENDERES .. Ba§vekil olarak tek ba~1ma gitmiyor
dum. Bir gok insanlar vard1r. 

s1;N!K ADNi1N MENDERES MttD.AFii TbLA.T AS.AL ... Ef endiw, sualimi .. 
zin bir tanesi §Udur: Ba§vekilin vergi bor<;lar1n1 ve §ahs1 masrafla~ 
r1n1 tahsisat1 mestureden odenmesi mevzuunda Ba~vekil taraf1ndan 
Hususi Kalem MlidlirU Basri i1kta§'a her ha.ngi bir zaman ic;inde her han-
gi bir emir ve talimat verilrni§.midir, bu mesele Uzerinde Ba~vekilin 
ti ti zlik derecesi ne idi ? 

~AHiT BASRi AKTA§ - Bendeniz hdnan Menderes'ten boyle bir 
emir almad1m.Vergi borgl~1 ve diger masraflar1 igin tahsisat1 mesture~ 
den odensin diye emir almad1m ve boyle bir tediye yapmad1m. 

SAN!K l~DNAN MENDERES MUD.A Fii Ti~Lt T liSAL - ikinci sual: 
Tahsisat1 mesturenin §ahsi hizmetinde kullan1lmamas1 tiususu

na dikkat eder mi idi, §Bhs1 hesaplar1n1 kontrol edebilmek imkan1na 
sahip mi idi ? 
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BA~KAN - ~ahitte~ Ytiksek Soru§turma'daki ifadesine gore 
soruldu: (.)zdemir Evlt:yazade'nin Milli Emniyet'le bir alakas1 bulun
mad1g1n1 ogrendim diyorsunuz. 

~.liHIT BI~SR! 1;KT.A§ - Efendim, bu paran1n nas11 sarf edildigi ·• 
ni tali komisyondan sordular, Milli Emniyet hizmetinde Qal1§t1g1n1 
tahmin et~igimi soyledim. Sonradan gayri resmi olarak ogrendigime 
gore mill1 emniyet ajan1 de~ilmi§. 

BA§K.,~N .... ( San1k Adna.Q. Mend ere s' e hi ta ben: ) Ba k1n1 z s i z 
komtinis tle rle mticad ele te§kila t1nda _c;al1§1yor demi§ tini z, tial buki 
oyle degildi r. 

~ANIK ADNAN MENDERES ~ ~Usaade ederseniz beyefen21, bu 
Mehmet ·:Ozdemir Evliyazade mill1 emniyette ~al1§t1. Milli Emniyette 
c;al1§anlar1n hepsini bendeniz dahi bilmem. Bunlar ••• 

BA~KAN ~ Yak1n1n1z oldugu i~in. ~ahit ~al1§mad1g1n1 ogren-
dim diyor. · 

S~NtK ADNAN MENDERES - Bilmedigi i~in c;al1§mad1g1n1, diyor. 
Ba§ka. mill1 emniyette ~al1§an1ar1 biliyor mu ? Kendisine ,sorarsan1z 
bilmez. 

BAQKAN ... ~imdi kalabal1k heyetler halinde gidiyorduk, diyor
sunuz. Hatti zat1nda hey'etin te§kili ba§vekile mevdu. Fakat heyetin, 
tahsisat1 ile de mlitenasip olmas1 laz1m degil mi ? Ya siz yahut da 
Tevfik Ileri §Oyle 'bir soz soylemi§tiniz. Yorgan1na gore ayak uza t~ 
mak degil1 ayaga gore yorgan bulmak ••• Biz ayag1m1 za gore yorgan 
yap t1ra cag1 z. 

~imdi 50 ki§iyle gittiniz, gitmeseydiniz, Devletin tahsisa
t1 ile mtitenasip olarak gidecektiniz. 

,.. SANIK AON.AN MENDERES - §uras1n1 arz edeyim, kapal1 kald1 ·' 
Ba§vekalet temsil tahsisat1 diye bir tahsisat1n 950 de~ evvel ve 
sonra mevcut olup olmad1g1 hususunun tahkik edilmesi laz1m gelir. 
Bu bir. 

Ikincisi, kararnamede Ba§vekiller kendi evl~rinde otururdu, 
binaenaleyh kO§ktin tahsisat1 yoktur diye bir Tahsin ~nder ifadesine 
isna t ediyor. 

BA~KAN ... Bu olabilir. Fakat masraflar devlet geliri ile 
mtitenasip_olm1~acak mi ? 

Mesela Uc;ak kazas1 ••• Uc;ak kazas1nda baz1lar1n1n hi<; bir 
vazifesi olmad1g1 ve bu seyahat ile hi~ birisinin ilgisi olmad1g1 
anla§1ld1. Nic;in gottirdUntiz ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Bir hususi tayyare giderken mtimktin 
oldugu kadar .fazla zevat1n gi tmesi, gormek ve §eY yapmak bak1m1ndan ••• 

9ahit Nazl1 T1labar'1 ~ag1r1n. 

Bilirki§i de gelsin otursun, sorulacak bir §€Y 
olabilir. 

(§ahit Nazl1 T1labar huzura al1nd1). 
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BA~KAN ~ Ad1n1z ? 

~.AH!T - Na zl1 Tl la bar. 

BA~KAN -.Baban1z1n ad1 ? 

§AHiT NAZLI TIL.ABAR - Ma~lum Hamit. 

BA~KAN .,.. Evli misini.z ? 

~~H!T NAZLI TtL.ABAR ~ Evet. 

BA~KAN - Kocan1z1n ad1 ? 
I 

§AHIT NAZLI TILABAR ~ Muazzez T1labar. 

BA~KAN , KaQ dogumlusunuz ? 

~AHiT NAZLt TILABAR .. 1913. 

BA§KAN ~ ~imdi mevkufsunuz ? 

§.AHiT NA ZL t TtLABAR .. Eve t. 

BA~KAN .. San1k Adnan Menderes ve Ahmet §alih Korur'u tan1-
yor musunuz, akrabal1k h1s1ml1k gibi §Bhitli~e mani bir haliniz 
var mi ? · 

~AHiT NAZL! T!LABAR - Tan1r1m. ~ahitlige mani halim yok. 

BA~KAN .. Yemin ettirecegim. 

(~abide yemin ettirildi). 

BA~KAN ..... Ortiilli Odenegin kanunun ma ksad1 d1§1nda sarf edil
digi iddia edilmektedir. Sizin de bu mevzuda bildikleriniz varm1§? 

§AHi°T N.AZLI TtLABAR -w Efendim; Ortlilii od.enek Devlet hizme-. 
tinde kullan1l1rt benim de ortUlli odene gi devlet hi zmetinde kullan
d1g1ma kaniim. Eger bu hususta vaktinizi almazsam 5-6 dakika iQinde 

, bunu isbat etmek iQin 1-2 vesikay1 okumama mlisaade ederseniz minnet
tar kal1r1m. 

BA§KAN .,. Buyrun. 

§AHIT NAZL! TILAB.AR .,., Orttilli odenegi iki defa ald1m. Bir 
tan es ini ••• 

BA~KAN - Notlar1n1za bakmadan soyleyiniz. 

~AHIT NAZLI TtLABAR .. Reis beyefendi, bu notta gordligtim 
vazifeyi izah eden li<; tane mektup vard1r. Bu mektuplar1n okunmas1 
5 dakikan1zdan fazlas1n1 alm1yacakt1r. 

A 

B.A§KAN .. Evvela bildi~ini zi soyleyini z. 
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. G.AHIT N.AztI T!L.AB.AR - Birinci defa paray1 1951 de ald1m. 
Isvi~re'de Dtinya Liberalleri Enternasyonal kongresine i§tirak etmek 
i~indi. Bu konuda memleketime ~ok faydal1 olduguma kaniim. Dtinyan1n 
en bliylik gazetesi Nobe Zaytung~bunu gayet glizel ifade etmektedir. 

byr1ca Ahmet Emin Yalman, yazd1g1 bir makalede bunu ifade 
e tmi§ tir •. 

Ikinci defa Amerika seyahat1na gitmeden evvel, evvelki 
ifademde de belirtti~im gibi, bu seyahate gitmem hususu, bilhassa 
Randalle taraf1ndan Ba§vekilden istenmi§tir , .yani Ba§Vekil beni 
kendiliginden gondermi§ degildir. 

BAGKAN '»Kim taraf1ndan istenmi§tir dediniz? 

~AHiT N.AZL! T!LABAR ~ .Amerika Reisicumhurunun MU§aviri olan 
Randelle taraf1ndan. Ba§vekil de beni gonderdi. 

BA§KAN ~ Bu da glizel. Bundan ba§ka ald1n1z mi ? 

~AHiT NAZL! T1LABAR -- Hay1r efendim, bu iki hususta ald1m. 
Bilhassa rica ediyorum dl§ hizmetlerim hakk1nda ben bugUne kadar ne 
bir basin toplant1s1 yapm1§, ne de bir kimseye izahat verwi§imdir. 
Binaenaleyh bu vesile ile, mad~mki burada bulunuyoruz efkar1 umumiye
nin bunu bilmesi iyi olur, efkar1 umumiyeden ozlir dileyerek soylliyo
rum. 

BA§KAN ~ Yani bu mektuplar1 okuyacag1m diyorsunuz. 

~AHiT N.AZL ! T1LABAR ... Eve t efendim. 
A " 

BA~KAN - Tamamen §Bhs1, parti filan degil. 

~AHiT NAZLI T!L.AB.AR ... Evet efendim, §ahsi. 

BA§KAN - K1sa olmak Uzere okuyun. 

~AHiT NAZL! TILABAR -- Efendim bir tanesi hmerika Reisicum~ 
hurunun Mli§aviri olan Guyi taraf1ndan yaz1lm1§t1r, hUkGmete yaz1l~ 
m1§t1r. Burada §Unu ifade ediyor. Bir tanesi Selim Sarper taraf1n·
dan yaz1lm1§t1r, halen Hariciye Vekilimizdir. Selim Sarper bu seya~ 
hat1m hakk1nda §Oyle demektedir: "Burada sizi tan1m1§, dinlemi§ 
olan blitlin Amerikal1lardan methu senan1z1 i§ittik.Bu nezaket sBzleri 
degildir, samimi olarak soylliyorum." Fikirlerinin c;ok saglam oldugu
nu, bu bak1mdan mlikemmel ve mlitehammil bir kad1n oldugunu !fade et~ 
mekten ker,dilerini alam1yo~lar. 

Ozlir dilerim, efkar1 umumiye kar§1s1nda bunlar1 okuyacag1m. 

Ikincisi: hmerika Senatosunda Hariciye i~ine bakan Senator 
Full Bright taraf1ndan yaz1lm1~t1r. Fulbright bu mektubu Dekrasyon 
sahibi S1rmal1'ya yazmi§.Fulbright "T1labar'la ikinci defa bulU§ma
m1z ho§ oldu. Son derece kabiliyetli bir kad1n. Memleketi i~in yap~ 
t1g1 seyahat bliylik ba§ar1 kaydetmi~tir. 11 

Bu da ikincisi: 

DE?vey diyor ki "T1labar'1 tan1mak ve kendisile Tlirkiye 'nin 
meseleleri tizerinde uzun uzun gorU§mek bana btiytik bir haz verdi. 
Harigten gelen haberlerde Tilabar'1 takdir etmekte mUttefiktirler. 
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A 

Kendisini dinliyenler keskin zekas1na ve geni§ kabiliyetine hayra.n 
kald1lar. (Glilti§meler). Galiba dinliyeciler bu sozlerime gtilUyorlar. 
Fakat bu paralarla bu hizmetleri gordliglimti arz ediyorum. 

B.A~KAN .. Birinci gidi§inizde ne kadar kald,1n1z? 

~AHIT NAZLt TILABAR .. Birinci gidi§imde 7 glin kald1m. 

BA~KAN ~ Birinci gidi~inizde ne kadar ald1n1z ? 

~AHiT NAZL! TILABAR ~ Birinci gidi§imdet 2800 lira ve ikinci 
gidi§imde de 1500 lira ki, 10 sene zarf1nda ald1g1m para cem'an 4300 
lirad1r. 

BA~KAN .. OrtUlti odenegin usulsliz sarf1 hakk1nda ba§ka bilgi
lerini z var m1 ? 

~AHIT N~ZL! TtLABAR .. Yok efendim. 

B.A~KAN - Parti hizrnetinde sarf edildigini biliyor musunuz ? 

~J-\HIT N.AZL ! TtLAB11R .,. Hay1r bilmiyorum efendirn. 

BA~KAN • Bilecek mevkiaesiniz ? 

~.AHtT N.i1ZLI T!LAB.AR - Hay1r nereden bileyim. 

BA~KAN - Parti mensubusunuz. 

§.r;HiT N.AZLt TtL.ABAR .. Parti rnensubuyum ama part! hizmeti 
ic;in para alm1~ degilim, al1nd1g1n1 da bilmiyorum •. 

B.A~KAN - Var mi 1fadesine bir diyecek ? 

B.AgSAVC! -a Mtisaade ederseniz, 1951 de hat1rlad1g1ma gore 
gitmi§ler, o zaman Mebus degillerdi, vazifeleri neydi ? 

g.AH!T NAZL! TILl~BAR 1951 de mebustum, 1950 de Mebus se<;il-
dim. 1957 de gitti~imde yine Mebustum. 

BA~KAN ~ ~ahit Nuriye PJ.nar'1 ~ag1r1n 

(~ahit Nuriye P1nar huzura al1nd1). 

BA~KAN - .Ad1n1 z ? 

~AHiT - Nuriye P1nar. 

B.AgK.AN - Ba bani z1n ad1 ? 

. ~.AHIT NURIYE P!NAR .. Mus ta fa .As1m. 

Bb~KAN ~ Kac; dogumlusunuz ? 

~AHIT NURiYE P!N.l~R .... 1914. 

B.A§Kl~N .. Evlimisiniz ? 
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~.i~HiT NURIYE P!NJ..R ·"» Hay1r. 

BA~K.AN ,. Halen mevkufsunuz ? 

~.liHIT NURIYE P!Nl~R ... Evet efendim. 

Bli~KAN - San1kla r l tan1yor mus unuz, §B hi tli ge mani bir 
haliniz var mi ? Yemin ettirecegim. 

A 

~AHiT NURIYE P!NAR - Tan1r1m, §Bhitlige mani bir halim 
yoktur. 

(§abide yemin ettirildi),· 

BA§KhN - ~rtUlli odene~in, kanunun maksad1 d1§1nda sarf 
edildigi iddia edilmektedir.Sizin de bu mevzuda §Bhit s1fatiyle_ 
bilgileriniz varml§· Ne biliyorsan1z sxyleyin. 

~.liHIT NURiYE PIN.AR - Efendim, Soru§turma Kurulunda arz 
etmi§tim. Ben de ~rtUlli ~de~ekten baz1 bir miktar para alm1§ bulunu~ 
yorum. Mebus olmadan evvel Universitede Jeoloji Do~enti idim. bvrupa' 
da Sismoloji Kongresinde TUrkiye'yi temsil etmekteydim. 1951 senesin~ 
de tayin edilmi§ti~.Mebus olduk~an sonra bu toplant1ya gitmem !cap 
ediyordu. Eskiden Universiteden tahsisat almakta idim. 1956 senesinde 
Viyana'daki toplant1ya, Tlirkiye hakk1nda yapml§ oldugum bir etti9li 
takdim etmek li?ere gi ttim. Tlirkiye Zelzelelerinin- tarihi, idi. Ikinci 
toplant1ya da Ispanya'ya 1959 senesinde gittim. orada ortaya atml§ 
oldugum bir fikir vard1. ~vrupa kit'as1 hakk1ndaki z~lzele ettidleri
ni birle§tirerek bir harita yap1lmas1 isteniyordu. Tali Komisyona 
dort prof esorle bir de ben se~ildim. Beraber sal1§t1k Ve taramalar 
yapt1k. Bu· taramalarin neticesini almak ic;in l§panya 'da topland1k. 
·Kom~syon her sene Avrupa'da toplan1r! Maa§lm kafi gelmedi~i i~in 
ikinci topl.ant1y1 ka~1rd1m. 1959 da· Ispanya 'daki toplant1ya g1 tmem 
icap ediyordu. Tlirkiye hakk1ndaki etlidlerimi bitirmi§tim. Maarif 
Vekiline mliracaat ettim, kendisi tahsisat bulunmad1g1n1 soylediler. 
Bunun lizerine Ba§vekil beyden yol masraf1 ve bir miktar tahsisat1n 
verilmesi i~in rica ettim. Ahmet Salih beye emir verdiler. 

Bk§KAN - Cem'an ne kadar ald1n1z ? 

kadard1. 
eAHiT NURiYE PtNAR • iki seyahat i~in, zan ederim 6000 lira 

BA~KAN ~ Ba§ka bilginiz ? 

~.AHiT NURIYE P!NhR - Reis bey efendi, ~unu arz etmek isterim: 
Soru§tUrma'da son seyahatte yol paras1 al1nm1§ gibi gosteriliyor. 
Sonradan o~rendigime gore son seyahat1n bilet paraSJ. odenmemi§tir. 
Bir yanl1§llk olmas1n diye arz ediyorum. 

BA§KAN - Ortlilli odenegin parti hizmetlerine sarf edildigi 
ha~k1nda bir bilginiz var ml ? Mebus oldugunuz i~in ve parti ile 
alakan1z bulundugu i~in bilebilirsiniz. 

~hHIT NURIYE PtNAR ~ Hay1r efendim. 
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BA9KAN ~ Adnan Mendcres'in §Bh~1na sarf cttigi noktas1ndan 
bir bilginiz var m1 ? 

9AHiT NURIYE PtNAR ~ Hay1r efendim~ 

BA~KAN - Sorulacak bir §eY var m1 efendim? (Yak sesleri). 

MUkerrem Sarol ? 

(MUkerrem Sarol huzura a11nd1). 

BA9KAN ,. A d1n1 z ? 

~AHiT ,. MUkerrem Sarol. 

BA~KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 

§AHIT MUKERREM SAROL ~ Osman Nuri. 

BA~KAN ,. Kac; dogumlusunuz ? 

9AHIT MDKERREM SAROL ~ 1909 Gediz. 

BA9KAN ~ 9imdi mevkufsunuz ? 

~.AHIT MttKERREM S.AROL ,. Evet efendim. 

BA9KAN - Adnan Metideres'i, Ahmet Salih Korur'u tan1yorsunuz 
degil mi ? Yemin ettirecegim. 

(~ahit MUkerrem Sarol'a yemin ettirildi). 

BA9KAN "2 OrtUlU Odenekten kanun dl§l masraflar, odemeler 
yap1lm1§t1r. Sizin de bu mevzuda bilgiler~niz varm1§, neler biliyor~ 
san1z soyleyin. 

9AHIT MVKERREM SAROL ~ Beyefendi, haf1zam1n tesbit ettigine 
nazaran, zaman zaman, 1951-1952 y1llar1nda Ba§Vekil bey efendiye 
bu mevzularda ricalar1m olmu~tur. 

BA9KAN ~ Nas1l ricalar ? 

GAHIT Mt"TKERREM S.AROL .. Rahmetli Necmettin Sadak ve ~Ukrti 
Kanatl1 Pa§a ic;in ve buglin rahmete kaVU§rnU§ olan baz1 gazeteciler 
i~in~ kendilerine yard1m etmek Uzere tavassutta bulundugumu hat1rl1~ 
yo rum. 

Bundan ba§k& Devlet Vekili olarak uhdeme tevd! edilen i§ler-
le me§gul iken taleb~ te§ekktillerine, dcrneklere, mill1 talebe Bir
ligine, Tlirkiye Eill1 Talebe Federasyonu ve Yliksek Tahsil genc;ligine 
re'sen •• 

BA§KAN ~ Bu yerinde. 

~.AHIT MiTKERREK SAROL - Bundan ba~ka YUks ek Soru9turma Kuru
lunda muttali oldum. Horoz isminde bir mizah gazetesi igin tavassut
ta bulundugumu sonradan imzam1 gormek suretiyle hat1rlad1m. YUksek 
Soru§turma Kurulundan sonra, gazetelerden okudum ve anlad1m ki, 
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1954 y1l1n:ln arifesinde ~ubat veya Mart aylar1nda propaganda ve 
segimler igin 14 ~ 15 bin lira kadar bir para ald1g1m1 hat1rl1yorum. 
Fakat bunu elden mi, bilvas1ta ile mi, pasta ile mi ald1g1m1 pek iyi 
hat1rl1yam1yorum. 

BA~KAN -. B B§ka bir § ey ? 

~.AHiT MrKERREM SAROL ~ Ba§ka bir §€Y hat1rlam1yorum. 

BA~KAN ~ Digerleri, Talebe Federasyonuna verilenler yerinde; 
buna kimsenin itiraz1 yoktur. Fakat 14 bin liray1 Partiye odemi§ 
olmas1n1 nas1l buluyorsunuz ? 

• 

§AHiT MrKERREM SAROL -. Demin de arz ettigim gibi Ba§vekalet
ten Parti meselesi i~in al1nd1g1n1 tesbit edememi§ bulunuyorum. 

I\ 

B.A§KAN - OrtUlU odenekten al1nm1§, ama vas1ta Ba~vekalet, 
Parti ~erkezine verilmi§. · 

§.AHIT MVKERREM SAROL - Yani menba1 neresi olacak tesbit 
edemiyorum. 

BA9KAN - Menba1 oras1. 

~AHiT MtKERREM SAROL ~ Oyle ise oradan al1nm1§t1r. 

BA§KAN ~ Yolsuzluk bu paran1n partiye sarf edilmi§ olmas1 ... 
d1r. Siz alm1yacakt1n1z, verilmiyecekti. Siz caiz gorliyor musunuz ? 

§.AHIT MUKERREM SAROL - Hay1r caiz gormliyorum. 

BA~KAN ~ Kendisi gorliyor, desteklemek igin olur, oderim 
diyor, c8izdir diyor. 

~.AHiT MUKERREM SA~OL ,,.. Ba§vekaletten al1nmas1n1 caiz gormiicm 
yorum efendim.Fakat Ba§vekalet tahsisat1ndan ald1g1m1z1 iyi hat1rla~ 
m1yorurn. 

BA§KAN ~ Adnan Menderes onu da caiz gortiyor. ~rtlilli odenek
ten parti i~in boyle odemeler yap1l1r. Dolay1siyle bu iktidar1 des
teklemek demek olur, diyor. Dolay1siyle olur ama caiz degildir. Ne· 
diyorsunuz ? 

SANIK .ADNAN MENDERE~ .. Mtikerrem Sarol iyice hat1rlao11yor. 
Bana oyle geliyor ki; Ba§vekaletin boyle 15.ooo lira verecek ba§ka 
bir tahsisat1 mevcut degildi, ne temsil tahsisat1 ne de ba§ka bir 
tahsisat. 

BA~KAN ~ Ortlilli odenek diyorum. 

S.AN!K .ADNAN MENDERES ~ Binaenaleyh esasen 77 inci maddenin 
tatbiki bahis mevzuu oldugu ve yaln1z istihbarat mevzuuna inhisar 
ettigi takdirde, yaln1z istihbarat mevzuuna inhisar ettigi takdirde 
h~r ne §ekilde odemeler olursa olsun hepsinin kanun d1§1 ad edilmesi 
laz1m gelir. Binaenale~h biz boyle bir tel~kkide degiliz. Esa~e~ 
§Uhudun ifadesi de, ilanlar da bunun gelenek haline gelmf§ oldugunu, 
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hatta aff1n1za magruren mtisaadenizle arz edeyim Reis bey efendi, 
zat1 alinizin §imdiki soztintiz dahi 77 inci maddenin istihbarata 
mUnhas1r olmad1g1n1 ifade ediyor. 9oyle ki, Cemiyetlere falan ver,. 
dikleriniz yerindedir, demek suretiyle, sadece istihbarat mevzuuna 
taalluk etmedigi anla§1l1yor. 

BA9KAN "» Mev:zuu dag1tmay1n, en yak1n arkada§lar1n1zdan biri
si ve partili. O dahi ortlilU odenegin partiye sarf1n1 uygun bulmuyor. 
Uy gun· olma z. Bu nokta tizerinde ••• 

S.AN!K ADN.AN MENDERES ... MUsaade buyurursan1z ••• §imdi ne soy ... 
lUyor iyi kavr1yamad1m. Muhakkak ki gerek Mlikerrem Sarol, gerekse 
Medeni Berk bu ~e§it sarfiyat1n mevcut oldugunu bilirler. 

s Uzdtir. 
BA9KAN ,. Mevcut, mevcudiyeti inkar edilmiyor. Yaln1z usu1 ... 

eahi~ Tevfik ileri'yi ~ag1r1n1z l 

BA9KAN -w Ad1n1 z ? 

9AHiT ~ Tevfik ileri. 

BA~KAN ... Baban1 z1n ad1 ? 

§AHIT TEVFIK ILERi ~ Cel~l. 

BA~KAN ~ Ka~ dogumlusunuz ? 

9AHiT TiVFIK iLERi -·1328. 

BA§KAN - ~imdi mevkufsunuz ? 

9.AHi T TEVFIK ILERi .. Evet. 

BA§KAN - San1klar1 ta n1yor musunuz, §a hi tlige mani bir 
haliniz var mi ? 

§.AHYT TEVFIK iLERI ... Tan1yorum, §ahitlige mani ·bir halim yok. 

BA~KAN ~ Yemin ettirecegim. 

(~ahit Tevfik ileri'ye yemin ettirildi). 

B.A§KAN - Ortlilti Odenegin kanunun maksad1 d1§1nda sarf edil~ 
digi, ~rttilti odenekten odemeler yap1ld1g1 iddia edilmektedir. Sizin 
de bu mevzuda §ahtt s1fatiyle bilgileriniz varml§· Ne biliyorsan1z 
soyleyin ? 

9AHiT TEVFIK iLERi - Efendim, ben Ytiksek Soru~turma Kurulu
nun huzurunda bu mevzu~a ifade verdim. Bildigim bir tek cihet, benim 
tavassutumla Necip ~a~1l'a li~ defa para verilmi§ olmas1d1r. Bunun 
d1§1nd~ tahsisat1 mestureden yap1lan sarfiyat hakk1nda hi~ bir bilgim 
~e malumat1m yoktur. 

D.A§KAN ... Peki va zi feni z ne idi ? 

~AHIT TEVFIK iLERi - Naf1a Vekili idim. 
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~ .. 

" BA~KAN .,,. Si·zin va zi f eni ze dogrudan dogruya taa lluk e tme z. 

~AHiT TEVFIK ILERi ,.. Hay1r. 

B.A~K.AN ~ Demek istiyorum ki,- Necip Faz1l'a yap1lan odeme
lere sizin tava~sut etmeniz dogrudan 2ogruya vazifenizle alakal1 
degildir. Mesela Maarif Vekili; mesela Devlet Vekili bunu yapabilir
di. 

~.AHiT TEVFiK iLERi - Efendim; Necip Faz1l bana bir ka~ defa 
mekt1=Jp yazd1. Daha dogrusu benim vas1tamla Ba~vekile mektup yazd1. 
Yazd1~1 bu mektuplar1 Ba§vekile intikal ettirdim. S1k1nt1ds oldufunu 
ileri slirerek yard1m i~in tavassutumu rica ediyordu. 

BA~KAN • Cem'an ne kadar odeme yap1ld1 ? 

~IiHIT TEVFIK iLERi .. Benim tavassutumla ve Ba§vekilin 
muvafakatile li~ defa on bin lira kadar bir yard1m yap1ld1. 

B.A~KAN .,,. Sabahleyin kendisini dinledik. Cem 'an 140 bin 
lira ald1m ~edi. Halbuki Bilirki§i raporuna gore al1nan 147.000 
11 ra d1r. ,:·· 

~imdi Necip Faz1l'1n ne~riyat1n1n memleket yarar1na olup 
olmad1g1 noktas1ndaki gorli§linliz ? 

9AHIT TEVFIK ILERi - Ben bu hususta kat'i,.bir §EY soyliy~
cek degilim. ~endisini §ahsen tan1d1g1m zamanki alakam bir sanatkara 
kar§i olan alakadan ibarettir. 

BM~KAN - Boyle Demokra t Partini.n mlitefekkiri durumunda 
id ini z. Ne cip Fa z1l' in ne§ riya t1 n1n da Uni ve rsi te gen~li.gi ta ra fin .. 
dan ki-o liniversite gen~ligi boyle mevzularda hata etmez - Tertemiz 
bir zlimre. Dogru dedikleri dogrudur, yanll§ dedikleri yanl1§t1r. 
Mehen ta§l• Onlar zaman zaman protesto etmi§tir. Sonra btiylik gazete~ 
ler iyi kar§1lamam1§t1r. Sonra gericidir.Siz nas1l telakki ediyor
sunuz ? 

§.AHiT TEVFiK iLERi .. Muhterem Reis beyefendi, bu mevzu gayet 
derin bi~ mevzudur. 

BA~KAN ~ Derin ama, basit 1 olarak da ifade edilebilir. 

~AHIT TEVFIK iLERi ~ ilerilik, gerililik mevzuu bu gtin 
oldugu gibi bundan sonra da devam edecek bir mlinaka§a mevzuudur. 
Herkes bir birine gerisin, i~erisin diyor. §unu ifade edeyim; k1z1l 
Rusya 'ya nazaran .Amerika ve Ingiltere mtirteci iki millettir. 

BA~KAN ~ 0 ba~ka, ayr1 §€Y• 

~AHiT TEVFiK iLERi - Onun haricinde falan geridir, fil~n 
ileridir bilmiyorum. Benim tavassut ettigim zamanlar da Necip Faz1l 
K1saklirek'in boyle bir ne~riyat1 yoktu.· Daha ziyade izdirab1n1 bahs 
ettigi ~oluk ~ocugu ile a~ kald1g1ndan bahsettigi zamah tavassut 
e tmi·~imdi r. 
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BA§KAN • Yapt1g1 ne§riyat1 desteklemek i~in 147.000 lira 
ver111r mi ? Hi~ bir kimseye yap1lmam1§t1r, boyle bir Odeme yap1l~ 
mam1§t1r. 

. . ~AHiT TEVF!K iLERi - Ben, 147. 000 liral1k bir yard1m1n 
yap1ld1g1n1 gazetelerde gordLlm. Benim tavassutumla yap~lan yard1m 
10. 000 11 ra d1r. 

BA~KAN - Mesela; Ttir~~e ezan i~in (Tanr1 Uludur, Tanr1 
·Uludur) diye okundugu zaman "Iste Allah insan1 boyle ulutur" diye 
ezan1n Tlirk~e okunmas1na muhalefet etmi§tir. 

~AHIT TEVF:i:K !LERI .. Yanll§ bir §eydir efendim. 

BA§KAN .. Boyledir. 
Bir diyeceginiz var m1 bu ifade kar§1s1nda ? 

BA~SAVCt - Universite gen~lik te§ekktiltine temas et~iginiz 
i~inA§Unu arz edeyim: Bizim talebeligimiz zaman1nda Tevfik Ileri · 
Milli Ttirk Tal~be Ba§kan1 idi, hepimiz pe§inden gidiyorduk. 0 iti· 
barla kendisi Universite gen~liginin idealizmini temsil eden bir 
insand1. Bu bak1mdan Necip Faz1l K1saklirek'in yapt1g1 ne§riyat1n 
memleketin hayr1na olmad1g1n1 bilir. Bu bek1mdan neden tavassut 
ettiklerini i zah etsinler. Necip Fa z1l i~in ni~in tavassutta- bulun
mU§lar ? 

§AIITT TEVFiK iLERi ... Tekrar arz ediyorum, tavassutum sadece 
muzdarip olan, izdirab1n1 soylemekten ~ekinmeyen,a~l1ktan bahs eden 
bir insana yard1m etmek ar zusundan ileri gi tmemi§ti r. 

BA~KAN - Peki buyrun. 

{~ahit Tevfik i1eri huzurdan ayr1ld1). 

BA~KAN ... ~ahit Durhan Belge l 

(§ahit Burhan Belge huzura a11nd1). 

BA§KAN - Ad1n1z ? 

§AHiT - Burhan. 

BA§KAN - Soyad1n1z ? 

§AHi: T BURHAN - Bel ge. 

· BA§KAN .,. Ba bani z1n ad1 -? 

§AHiT BURHA~ BEL GE ,. Asa f. 

BA§KAN - Kag dogumlusunuz ? 

§AHi T BURHAN BELGE ·• 1899. 

BA~KAN - 9imdi Yass1ada'da mevkufsunuz. 

§AHIT DURHAN BELGE - Evet efendim. 
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BA~KAN • San1k Adnan Menderes ile Ahmet Salih Korur'u 
tan1yor musunuz ? 

~AHl:T BURHAN BELGE • Tan1r1m efendim. 

BA§KAN • ~ahitlige mani bir haliniz var m1 ? 

§.AHl:T BURHAN BELGE .. Yok efendim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

BA§KAN - Orttilli Odenegin kanunun maksad1 d1§1nda sarf 
edildigi.iddia edilmektedir. Sizin de §Bhit s1fat1 ile bu mevzuda 
bilgileriniz varm1§, nebiliyorsan1z soyleyin. 

§MITT BURHAN BELGE - Efendim, benim Orttilti Odenek hakk1n
dak1 bilgim 1950 den ba§lamak suretiyle 1957 ye kadar, Mebus oldugum 
tarihe kadar devam eder. Bana Besvekilin muvafakatiyle her ay munta• 
zam olarak 500 lira civar1nda bir yard1m1n yap1lmas1d1r. 

BA§KAN - bemek 7 sene buradan her ay 500 lira ald1n1z ? 

§AHIT BURHAN BEL GE •:Bu ya rd1Ql, benim"Za fer" in ba§ya zar1 
olmam mtinas~betiyle ve Ankara'ya gelen Ecnebi meslekda§lar1m, yahut 
diplomatlarla temaslar1m ve onlar1n ziyafetlerine icabetim ve bu. 
davetlere, bir mukabelede bulunmam i~in, 'gay et seyrek olmak Uzere 
bulunmam 1~1n yap1lm1§ bir yard1md1r. Bu yard1m1n ne zaman ba§la
d1g1n1 .arz~tmi§tim, 1950 de. 1950 de Yeni tstanbul Gazetesi Ba§ 
Muhtrrirliginden ayr1ld1ktan sonra bir v~zifem yoktu. 950-951 idi' 
Emlak Bankasi Murak1pl1g1 vaz1fesip1 a1a·1m. 500 ktisur lira ayl1g1m 
vard1. Bu boyle devam etti. Daha evvel Matbuat Ba§ mti§aviri ikeni 
AtatUrk devrinde, Mat.butt Umum Mtidtirltigti Dah111ye Vekaletine bag i 
iken, gerek ben gerekse arkada§lar1m bu §ekilde yine b~ temaslar1 
yapmak ve yapabilmek i~in yard1mlar gormttf 1d1k. Merhum Refik Say~ 
dam zaman1nda,,, Sara~oglu zaman1nda bizzat yard1m gordtim. 

BA§KAN 
1 

.. Muntazaman 500 lira m1 ? 

§AHi:T BURHAN BE1GE - Degil efendim. 

BA§KAN - Hizmet gordlik~e, bu hizmet makbul olduk~a yap1la
bilir. Fakat 1950 - 1957 ye kadar muntazaman ne kadar alm1§s1n1z ? 

~AH1:T BURHAN BELGE - Saragoglu zaman1nda muntazaman ald1m• 

BA§KAN - 1950 den bu tarafa dogru ? 

§AHiT BURHAN BELGE - 1950 - 1957 senesine kadar ald1m. 
195? senesinden sonra bir defaya mahsus olmak Uzere, Ahmet S~lih 
Korur beni ~ag1rtt1 ve "Yaz §Uraya 3 bin lira" dedi. Qtinkti kaf1t 
1mzalan1yordu. Ya.~d1m, tediye etttler. '"Bu dedi, Mebus oldunuz, 
se.gimaten evvel se'nin ma sraf1n ve hi zmetlerin dolay1siY,le" de~i. 
Durada kapand1. Bundan sonras1 yo~tu. Onun haricinde Ortlilti Odenek
te ne §€kilde bir tasarruf yap1ld1g1 malumum degildir. 

BA§KAN ,. Mebus olduktan sonra almad1n1z m1·? 
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~.AHiT BURR.A~ I3ELGE - Hay1r_. 

BA~KAN - 1950 den 1957 ye kadar hie; vazife gorm·ediginiz 
zamanlar olmU§ mudur ? 

~.AHIT BURR.AN BELGE - Mlis temirreh ayni va zifeyi gordUm. 
Ecnebi meslekta§lar1mla temaslar1m vardl• 

. B.A~KAN ... .Aydaka«; defa ecnebi .meslekta§lar1n1:.1la temas 
ediyo~dunuz, mahdut ? 

§.AHiT BURR.AN BELGE - Yaln1z §Unu arzedeyiw; ben 500 liray1 
tasarruf edip kendi intifa1m iQin sarfetmedim. Bilakis 500 liran1n 
tizerinden sarfederek bana verilmi§ olan vazifeyi yapt1g1ma kaniim. 

EA~K.AN - 950 den 957 ye kadar btittin yapt1g1n hizmetlere 
kar§l ald1g1n bu paray1 sarfetmi§sin. ~ahs1n ic;in hiQ bir §€Y sar
fetmedin mi ? 

~AHi:T BURHAN BELGE - Hay1r. Bu ve diger paralar1m1 da sarf
etmi§imdir. Elimde bir §€Y kalmam1§t1r, mal meydanda. · 

BA§KAN - Dilhassa Mebus olduktan sonra ald1g1n1z 3000 lira
tamamen parti i§ine tahsis edilmi§ oluyor, dogru mudur ? Kanun 
tecviz eder mi ? Orttilti odenek, memleketin tisttin menfaat1 iQin 
konulmU§ ve Da~vekilin tamamen hamiyetine, vicdan1na terk edilmi§ 
bir odenektir. Siz gitmi§siniz mebus olmu§sunuz, biraz masraf et
mi§siniz, onu tahsisat1n1zdan c;1karabilirdiniz. Mebus propaganda 
ma~raf1 ~apm1§, diye 3 bin lira odemek dogru mudur ? _vermek de 
dogru degildir, almak da • 

§AHIT DURHAN BB'LGE - Dendeniz 57 den 960 May1s1na kadar 
devam ettim. Ayni hizmetleri ifa etmeye c;al1§t1m.Fakat Mebus olduk
t~n sonra param da yeti§tigi ic;in ayr1 bir odenek talebinde bulunma
d1m. 

BA~KAN - ~000 liray1 da almamal1yd1n1z. 

~kHI T BURHAN Bl~~GE - Taliplisi degildim, faka t Mliste§ar 
bey ~ag1rd1, imzala §U kag1d1, bu senin 957 den evvelki hizmetlerin 
ic;in dedi. Itiraz etmedim. Buyurdugunuz gibi belki yliksektir. Red
dedilebilirdi. 

DA§SAVCI ~ ~ahit Durhan Belge, zannediyorum ki, hakikat1 . 
ketmediyor. Qlinkti bu paralar kendisine o maksatla verilmi§ degildir, 
Burhan Belge; sovmek i~in milletin paras1n1 orttilti odenekten tah~ 
sisat olarak alm1§t1r. 

~AHiT BURHAN BELGE ~ Cevap hakk1m var m1 Reis bey ? 

B.A~Kl~N ,. Buyurun. 

~AHIT DURHAN BELGE ~ Ben millete _sovmek i~in bu paray1 
almad1m ve ben zaten Millete sovmti§ bir adam da degilim. Bunu da 
ayr1ca tasrih etmek isterim. 
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BA§KAN ~ Radyonun parti organ1 yap1lmas1 davas1nda geqiyor. 
Radyo ga zetesinin nas1l ha z1rland1g1' si zin ba§vekil ile nas1l gal1§
t1g1n1 z, bizzat"tanzim edilen gazete de neler sarfedildigi, burada 
soylendi. Mesela Devlet radyosunda "t~lc;aklar, namussuzlar" kelimesi
ni 1§1tm1§1zd1r. Bunu kim yazd1 ? 

~AHiT BURHhN bELGE - Reis beyefendi, bunlar yaz1lml§ yaz1· 
lard1. Zaten radyo ~1sm1nda huzurunuza g1kacag1m.Bu ayni suallere 
muhatap kalaca~1m. Iddia wakam1n1n tarizlerine muhatap kalacag1m. 
Elimden geldi~i kadar malumat arzedeceiim. 

Ketmettig·imi soylediler. Oldugu gibi burada size hakikat1 
a r zedecegim. 

BA~KAN ... Elbette "Sovdliglim igin,- sovecegim iqin ald1m" 
diyecek degilsiniz ya. Buyurun. 

(§ahit Burhan Belge huzurdan ayr1ld1). 

DA§KAN - eahit Mithat Perin'! ga~1r1n. 

(§ahit Mi that Perin huzura al1nd1). 

DA~Kl1N ... Ad1n1 z ? 

~.hHIT .,. Mi that Per in. 

D.A§KAN .. IJaban1 z1n ad1 ? 

~~HiT MITH.AT PERIN - Celal Perin. 

BA~KbN .,. Kag dogumlusunuz ? 

~AHIT MITHf.iT PERIN .,. 1917. 

BA~KAN - Ne i§ yap1yorsunuz ? 

§AHiT ~iTHAT PERIN ""1 stanbul Eksres Gazetesi sahibiyim. 

BAeKAN - San1klar1 tan1yor musunuz, §Bhitli~e m~ni-~ir 
haliniz var mi-? 

Q.f1HIT MITHl1 T PERIN .. Tan1r1m, ~ahi tlige mani bir halim yak. 

BA~K;1N - Yemin et tirecegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

· BA§KbN - OrtlilU Odenegin kanunun maksad1 d1§1nda sarfedil
digi iddia edilmektedir. Sizin de §ahi t s1fat1 ile bilgileriniz 
varm1§; bu mevzuda ne biliyorsan1z soyleyin ? 

~J.~HiT MITH.AT PERIN ... OrtlilU Odenegin kanunun maksad1 d1~pn
da sarfedildigine dair ~ahsen malumat1m yoktur. Sadece sorgum esna
s1nda benim ortUlli odenekten bir defa 1500 bir defa da 3500 lira 
ald1g1ma dair tahkikat kurulu bir soru§turma yapt1. Zaman gok ge~
mi§ bulunmaktad1r • .t.lm1~ oldug·um 1500 ve 3500 lira~1 hat1rl1yorum. 
Bunlar1 1954 senesinde d1§ar1ya yap1lm1§ olan bir Iran ve bir Mis1r 
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seyahati dolayisiyle ald1g1m1 tahmin etmekteyim. Aradan ~ok zaman 
ge~tii Bunun d1~1nda bir defa da bir ihtiyac1m1z1 kar§1lamak i~in 
Ba§Vekilden degil, Demokrat Parti Ge~el Ba§kan1ndan onbin lira 
~~redi a~1lmas1n1 talep etmi§ti~, bilabar~ iad~ etmek lizere. Bunu 
o zawan Ahmet Salih bey verdiler. Bu para bilahere, tahmin ediyorum 
resm1 ilanlar §irketindeki bizim hesab1m1zdan odanmesi laz1m gelirdi 
Ve her halde odenmi§tir. 

B.A~KAN ... Kim ta ra fl nda n ? 

• • • 'II A 

~AHIT MITHAT PERIN s Resm1 ilanlar ~irketi taraf1ndan, 
alacaklar1m1zdan odeneQekti. Belki de odenmi§tir, fakat bunU size 
bugUn isbat etmeme imkan yok. <;Unki Sirkeci 'deki infilak s1ras1nda 
btittin evrak1 ortadan kalkt1. Onun i~in bugtin size kat'i bir §eY 
soyliyemem. 

BA~KAN - Bu 10 bin lira ne paras1 idi ? 

~AH!T MiTHAT PERiN - ihtiyac1m1z olm~§tU. 

BA§KAN - Bu ortlilU odenekten nakden verilmedi mi ? 

§AHiT MiTHAT PERIN - Evet, Ortlilli Odenekten verildi,fakat 
bir kay1tla verildi, eger makbuz bulunacak olursa bu kay1t da 
gorlilecektir, bunun Odenip odenmedigini •••. aradan uzun zaman ge~ .. 
mi§tir. 

BA~K.AN - §ahsen odemediniz. 

~AHiT MITHAT PERIN ~ Resmi ilan §irketinin odemesi laz1m 
gelir. -

BA~KAN ~ San1k Ahmet Salih Korur ! 

SAN!K .AHMET SALiH KORUR ~ Odeme kaydiyle kendisine 10 bin 
lira verildi~in~ hat1rl1yorum.Fakat paran1n geri al1nd1~1n1 hat1r
lam1yorum. Resm1 ilanlar ~irketinden bir paran1n seldigini hat1rla• 
m1yorum, gelmi§ olsayd1 kay1tlara ge~mi§ olmas1 laz1m gelirdi.Fakat 
bu §ekilde verildigini biliyorum. Bu 10 bin liray1 Mithat Perin bey 
odeyecektir, diye ald1g1m emir U.zerine, bu paray1·odeyeceksiniz 
diye Mithat Perin bey'e verdim. 

"' . "' BA§KAN - Resm1 Ilanlar ~irketi nigin odeyecek ? 
• • • I\ • A -

A ~AHI T MI ~T PERIN - Resm1 Ilanlar v~i rketi' Gazetelerin 
ilanlar1n1n ge~tigi §irkettir, oradan a1acag1m1z vard1, oradan 
odenmesi §Brtiyle ald1m. 

B.AeK.AN ~ Tahakkuk etmi§ mi, alacakl1 duruma geqmi§misiniz ? 

~AHiT MITH.AT PERIN .. Tetkik edilecek olursa c;ok kerre ala
ca kl1 durumda kald1g1m vakidir. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Evvelce arzettigim gibi 
iadeler tamamen nazar1 itibare al1narak tetkikat yap1lm1§t1r. Bahis 
mevzuu 10 bin liran1n iade edildigine dair bir kayaa· rastl1yamad1m. 
Binaenaleyh odetilmemi§tir. 
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BA~KAN ~ Sizin bir diyeceginiz var m1 ? 

B.AgSAVC! .,. §ahi t olarak gelen arkada~1m1z mtinevver bir 
ipsandir, memleket matbuat1na hizmet ediyor. Kendisine borg para 
la z1m oldugu zarna n; tis telik Demokra t Par tinin faa 1 Uy esi rollindedir; 
hangi Bankaya gitse kendisine 10 bin liral1k kredi agarlardi· Boyle 
bir yola gitmeyipte, ortlilli odenek yoluna gitmi§ olmas1n1n sebebini 
bize ag1klas1n llitfen ? 

g.AHiT MITH.AT PERIN ... Mlisaade btlyurursan1z arzedeyim; Matbua t 
i§le rirti iyi bilen a rka da§lar im1 z ta kdir ed erler ki, gazetele rin 
ba zan gok s1k1~1 k va ziye tle ri ola bili r. Bu ha lle rd e bankada kredi 
muamelesinin ikmali zaman al1r. Bunun igin s1k1§1k bir zaman1m1zda 
Parti Genel Ba§kan1na mtiracaat ettik ve bize boyle bi~ para verdi. 

BA~K.AN - Parti Genel Ba~kan1na mtiracaat edip tahakkuk et
tirmek ~ok zor, Bankaya gitmek daha kolay. 

degil. 
g.AHi:T MITHAT PERIN .. Siz oyle soylUyorsunuz, bizim igin oyle 

B.A§KAN ,. Parti Ba~kAn1ndan randevu almak ne kadar zamana 
mliteveccih oldugu malum iken Genel.Ba§kana yani Ba§vekile mtiracaat 
etmek da~a kolay olur. 

Buyurunuz. 

(~ahit Mi that Perin huzurdan ayr1ld1). 
A v v 

~ahit Celal Ramazanoglu'nu gag1r1n t 

(~ahit Celal Ramazanoglu huzura al1nd1). 

B.A~K.AN .. Ad1n1 z? 

gl·dITT - Celal. 

BA~KJ~N 311 Soyad in1 z ? 

• A v 

§AHIT CELAL - Ramazanoglu. 

BbgKAN ,,. Baban1z1n ad1 ? 

• A v 

~.f~HIT CELJ:1L RAMfl ZANOGLU - Esa t. 

BA~KAN - Kag dogumlusunuz ? 

~idITT CE1i1 RA Mi~ ZANOGLU .. 1292, 64 ya~pnday1m. 

B.A§KAN - ~imdi Yass1ada 'da mevkufsunuz ? 
• . A v 

~.liHIT CEL.AL RLH1liZANOGLU - Evet efendim. 

BA~KAN ~ San1k Adnan Menderes ve Ahmet Salih Korur'u tan1-
y6r musunuz ? · 

• A v 

~AIIT T CEL.4:~L RAMl~ZANOGLU ~ Tan1r1m ef endim • 
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BA~KhN - ~ahitlige mani bi.r haliniz var m1 ? 
• A v 

~MITT CELl~L RAM,~ZANOGLU .,. Yok. 

B.A9KAN °'" Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

B.A~Kl1N .,,,. Orttilii odenekten size de odeme yap1lm1~, ne bili"'" 
yorsan1z soyleyin ? 

QAHIT CEL~L Rt~MI1ZANOGLU - Ben bir ~ey hat1rl1yam1yorum. 
Hig bir para almad1m. 

Bh~KAN ~ Bir para alm1~s1n1z hat1rlay1n ? 
• A v 

~.t1HIT CELllL Ri~MAZANOGLU -. Havadis ga zetesine ortakt1m. 
Bedelini Hliseyin l~vunduk'tan ald1m ve hisseyi tendisine devrettim. 

mi ? 
~A§KAN •Bu paray1 nerden veriyorsunuz diye insan sormaz 

~.AHIT CELAL AAMAZANQCiLU .. Ben bilmiyorum Reis bey. 

BA~K.AN~ D.P. Genel Kurul azas1s1n1z, insan paray1 al1rken 
nereden geliyor demez.mi? 

~AHi T CELAL RAM.l~ZANOGLU - .Adana 'dan, i~ Bankasi vas1 tasiyle 
gonderildi. 

B.A~K.AN- Var m1 bu ifadeye kar:p bir §ey ••• Yoktur. 

~ahit Kenan bkmanlar'1 gag1r1n1z Z 

(~ahit Kenan Akmanlar huzura a11nd1). 

BA~KhN .. bd1n1 z ? 

~;~Hi T - Kenan .b. kma nla r. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 

~ll:HI T K&N.11N .AKMhNLJ~ R .. 1~ hmet Hamdi. 

B.A~KAN .. Dogum tarihini z ? 

~llHIT KEN.AN AKMANL.f~R .,. 1319. 

Bh~KAN ~ Halen mevkufsunuz ? 

~-L~Hf T KEN11N AKMANLAR ,. Evet efendim. 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1rs1n1z, §Bhitlige mani bir haliniz 
var mi, yemin edeceksiniz. 

~AHIT KENAN AKMANLAR - Tan1r1m, §ahadete mani bir halim 
yoktur. 

(§ahide yemin ettirildi). 
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BA§KAN - Ortlilli Odenekten kanunun maksad1 d1§1nda odemeler 
yap1lm1~t1r. Bu meyanda Size de odeme yap1lm1§t1r. Ne biliyorsan1z 
soyleyin. 

§AHIT KENAN AKMANL.AR - Efendim, 1954 se~imlerinden evvel 
idi. Vaktin Ba§vekili, ihtihap dairelerinde... · 

BA§KAN - Nerede, Antalya'da mi ? 

§AHIT KENAN AKMANLAR • Qanakkale'del 
·" Gerek mahall1 matbua tint g erek . 

se~imle ilgili olanlar1n mal1 vaziyetlerinin bozuk oldugundan bah• 
sederek bir yard1m yap1lmas1 lUzumunu ileri stirdUm, kendisine. 
Bunun Uzerinebana 3500 lira verdird1ler. Bunun nereden verildigini 
bilmiyorum. 

BA§KAN ~ Ba§ka, ba§ka ? 

§AHi: T KEN.AN AKM.ANLA R ,. Ba§ka bir § ey yok. 

BA§KAN - Ne vakitten beri mebus oldunuz, 1950 den beri mi? 

§AHIT KENAN .AKM.ANLAR ,. E'vet. 

m1 ? 
B.A§KAN ~ 3500 liral1k makbuz veya bir senede imza att1n1z 

~.AHiT KENAN-AKMANLAR - Bir kag1da imza ettirdiler. ~500 
lira al1rken bir imza verdim. 

A Av A 
" BA§K.AN ... Alelade bir kag1da m1, yoksa resm1 muamele gormli§ 

bir kag1da mi imza ettiniz ? 

~.AHiT KENAN .AKM.ANLAR ,. Bilmiyorum. -
,, •• A 

BA~KiiN -- OrtlilU Odenek mtirakabeye tabi olmayan bir tahsi-
sa tt1r. Bunu bilecek mevkidesiniz ? 

~.hHIT KEN.t-1N Jd<M.ANLAR - Ba~vekil beni Ahmet Salih K~rur 
beyin yan1na gonderdi. l~hmet Salih bey 3500 lira igin bir kag1 t imza 
ettirdi, mesele bundan ibaret. 

BJ~~KAN .. 1;hmet Salih Korur'un yan1na"gi ttiginiz zaman htg 
konU§mad1n1z m1 ? Tahsisat1 mesture falan filan diye ? Konu~ulmU§• 
tur. Ni teldm Ytiksek Soru§turma 'daki· ifadeni zde diyorsunuz k1; 951+ 
seQimleri dolay1siyle Demokr~t Parti propagandasin1 yapacak gazete• 
cilere verilmek lizere Ba§vekalet tahsisat1 mesturesinden l500 lira 
ald1g1m1 hat1rl1yorum. . · 

§EHIT KENAN AKMhNLl1R .,. Evet efendim. 

B.A~KlaN - Demek ki; biliyorsunuz ? 

§.AHIT KEN.AN .AKMJ1NLAR - Ev et ef endim. . . 

B.A§KAN .,. Boyle s egim pro pa gandas1 ! Qin ortUlti odene kten 
odemeler yap1lmas1n1 dogru gorliyor musunuz ? Bir defa bu orttilU 
odenek, memleketin UstUn menfaatleri · iQin verilmi§tir. Bir partiye 
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degil, onun da Ustlinde memleket menfaatle~ine sarfedilecek, parti 
hizmetine, parti faaliyetine orttilti odenekten Hdem~ yap1lmas1n1 caiz 
buluyor musunuz ? 

~l1HIT KEN.AN .AKJ.1.!1NL.AR .. Bendeni z s e~im mevzuunun ••• 

BA§KAN ~ Segim mevzuu Demokra~ Partiyi alakadar eder, ortu~ 
ltl odenekte herkesin menfaati olmas1 laz1md1r. . 

" 
fi)AHIT KEN.AN .AKM11NLi~R ... OrttilU Odenekt.en se<;im mevzuu i<;in 

efendim ••• 

BA§KAN ~ Se<;im mevzuunda,se~im kUttiklerinin tanzimi igin 
sarfedilse ola~ilir. · 

I 

" ~.AH:i:T KENAN AKMANL.AR - Bunlar1 mahall1 gazetelere dag1tmak 
igin alm1§t1m. 

BA§K.AN 39 Bir di ye cegini ~var mi bu ifadeye ? (Yok sesleri). 

Mlinir O~er'i gai1r1n l 

(~ahit Mtinip Ozer huzura al1nd1). 

B.A§K.AN .. hd1n1 z ? 

~lHITT - ~Uni p Ozer. 

BA§K.AN - Bab~n1s1n ad1 ~ 

~.AHi T MttNiP (jz1m - Celal. 

BA§KAN - Dogum tarihiniz ? 

~hHiT MiTNiP (jzsR - 1335. 

BA§KAN - Mevkufsunuz ? 

§MITT Ml1NiP OZER - Ev et. 

-\:-

"" B.AGKAN ,., San1klar1 tan1yor musunu.z, §ahi tlige mani bir 
halini z var ml ? Yemin ed eceksini z. 

§.AHIT MtTNiP <5ZER ;_ Tan1r1m, §ahadete mani bir halim yoktur. 

(~abide yemin ettirildi). 

BA§Ki~N - Ortlilli Oaenekten kanunun maksad1 d1§1nda -,odemeler 
yap1lml§., sizin de §Shit s1fa tiyle bu mevzuda · bilgilerini z varm1§. 
Ne biliyors&n1z soyleyin bakal1m. 

§i1HiT MttN:i:P OZER - Efendim, bendeniz rahats1z idim; uzun 
bir rahats1zl1k ge<;irdim.Vaki mlidahalelerle hastal1g1m iyi olmad1. 
Hastahane'de rahats1zl1g1nr iyice artt1, te§his konulmad1 • .Ate§im 
yliksek ola:rak hastahaneden <;1kt1m. O zaman1n. Ba~vekili · .Adnan Menderes 
Mecliste beni gordli. Hastal1g1mla me§gul oldular. 
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BA~KAN - Nerenin mebusu•unua ? 

~AHiT MtiNiP OZER - Erzurum mebusuyum. 
Hastal1g1mla me§gul oldular. Ttirkiye'de 

tedavimin mlimktin olmad1g1 gortiltince, benim hari~te tedavi olmam1n 
laz1m geldigd.ni soylediler v~ bendenize o zaman 10 bin lira yard1m 
ettiler. 

B.A~KtiN - Ba§ka ? 

~.AHiT MttNiP OZER .... fngiltere'ye gi ttim, tedavi oldum. 

B1~~K.AN .,. Ba§ka, bu hususta bilginiz ? 

~AHiT Mti°NiPOZER .,. Hay1r, yok efendim. 

Bri~KAN ~Kendi paran1zla gitseydiniz. Mebussunuz, tahsisat1-
n1z _yliksek. Ne dahilde ne de harigteki big bir maa§ ve licret saqibi 
ile ·mukayese edilemiyecek kadar yliksek. 

§LHiT MlTNiP OZER ;w Yoktu o zaman param. Yard1m ettiler, uzun 
tedavi olmu§tum •. Avdetimden sonra ~endilerini ziyaret ettim, bu para,. 
y1 odemek istedigimi soyledim. Bilahare dli§tintirtiz dediler ve oyle kal
d1. 

A BA~KhN ~ (San1k hdnan Menderes'e hitaben:) Odemek istemi§ 
bilahare dli§Untirliz demi§Siniz ? 

, S.AN!K .ADNAN MENDERES - Uzun bir rahats1zl1k gegirdi, tedavisi 
igin bu paray1 '?:erdik. Kendisi de iade edecegini soyliyerek ald1. O 
gtin paras1 yoktu. Zaten bi tkin bir halde idi •. Avdetinde ugrad1 ve 
paray1 6deyece~ini soyledi.S1k1§t~rma kendini, olunca verirsin dedim. 

BA§KAN .. Buyurun. 

(§ahi t Mlinip Ozer hu zurdan ayr1ld1). . -

BA~K.i~N .,. Ba§ka §ahftler var m1 efendim ? 

i BA§S.AVC! "" Baz1lar1 gelmi§lerdir. Gelmi§lerden Necdet Rli§tli 
Efe, Ethem Izzet Benice ve Fahamet var. Fakat §imdi ald1g1m bir notta 
kendileri Helikopterle hareket etmi§lerdir. 10 - 15 dak1ka iginde 

· ge~irler onbe§ dakikal1k bir ara verilirse bunlar1da dinlemek mUmktin 
olur. 

S.AN!K .ADNAN MENDERES MttDA Fii BURHAN .AP.AYD!N - ~ahi tler de 
dinlenecegine gore bir hususu arzetmek istiyorum. 

Ef endim, bendeni. z mlida faa ad1na, ya ral1 bir mtida faay l temsil 
ediyorum §U anda. 

Sokrat'1n jUri huzurunda .Atinal1lar onlinde muhakemesi yap1-
l1rken, Atinal1lar muhakeme tarz1na s1k s1k mUdahale etmi~lerdir. 

BA~K.AN ... ~imdi efendim, §U diger §Bhi-tleri de dinliyelim de 
ondan sonra soylersiniz. · ',~ 

Kapanma saati: 15,15 
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( Ugt~cr OTURUMUN DEVAMI) 

(Vc;tincU Celse) 

hc;1lma saati: 16.oo 

BAGKi1N .. ,,. Ga hit Fa ham et Gokel 'i ~ag1r in1 z ! 

(Ga hit Fahamet Gokel huzura a11nd1). 

BA~KAN - hd1n1 z ? 

§AHIT - Fahamet Gokel. 

B.A§KAN - Baba n1 z1n a d1 ? 

9AHi:T 'F.AHAMET GOKBL ., General Suphi. 

BA~K.AN ... Dogum ta rihini z ? 

~l~Hi T FAHhMET GOKEL - 1322. 

BA9K.AN .. Evli mis ini z ? 

9.£~ Hi T F.A HAMET GOKEL - Evliyim. 

BA9KAN .. Kocan1 z1n ad_1 ? 

9AHi:T F.iiHAMET GOKEL om Selahattin. 

BA9KhN - Ne 1§ yap1yorsunuz ? 

91-.HiT F.AHAMET GOKEL ,. Istanbul Barosunda avukat1m. 

Bh~KiaN .,. San1klar1 tan1yor musunuz, §ahi tlige mani bir 
haltniz var m1 , yemin edeceksiniz ? 

" §JrniT F.Am~MET GOKEL - Tan1yorum, §ahadete mani bir halim 
yoktur. 

(Gahit Fahamet Gokel'e yemin ettirildi). 

BJ~~K.AN =- Ortiilti Odenekten kanunun maksad1 d1§1nda odemeler 
yap1lm1§t1r. Sizin de §ahit s1fatiyle bu mevzuda bilgileriniz varm1~ 
ne biliyorsan1z soyleyin. 

~J1Hi T Fl~H:~M&T GOKEL - Benim bu husus ta bi r bilgim yoktur. 

BA~KAN - Size bir odeme yap1lmad1 m1 ? 

~.AHiT F.AHAMET GOKEL ~ Yapl:ld1, evet. Bana bir Odeme yap1ld1 
amma bu Od emenin ortlilli odenekten mi veya §Bhsi bir yard1m ml oldugu
nu bilemem. 

BA~KAN ~ Na s il, ne va kit ? anla tin. 
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~.AHiT FAH.AMET GOKEL ... Ben a5ker k1z1y1m ve Asker kar1s1y1m 
ve ayni zamanda asker k1 zkarde§iYim. Bu vesile · ile say1n Adnan Men
Q.eres 'in hususi kalem Mtidtirti olan Muza ff er ErsU 'yti ya kinen tan1yor,,. 
duk. Ben kendisiyle bir derdim olursa konu~urdum. Gerek kocam §ehit 
olan Gokel gerekse ben derdim ve s1k1nt1m_olunca kendisine soylerdim • 

. Levent'de bir ev ald1m.En kti~tik tipten 25 bin lir~l1k bir §ey. Tak,,. 
sitleri odeniyordu. Bir sene taksidi odeyemedik. Ihbarname geldi, 
satacag1z dediler. Kendisine gittim ricada bulundum. Bunun ~eclini 
istiyorum dedim. nlur dedi ve o esnada kendisine verdigim kag1d1 
cebine att1. Ben de tehir ettiler zannettim. Taksitlerl odemeye 
devam ediyordum. Bir mtiddet sonra bir kag1t ald1m. o kag1tda, borcunu 
zaman1nda vermediginiz ve her hangi bir defide bulunmad1g1n1~· igin 
kesbi muacceliyet eyledi, ev sat1l1yor. O zaman deh§etli tela§a dti§ ... 
tUm. Hatta hiddetlendim, ko§tUm Muzaffer beye dedim ki; Bu yapt1g1~ 
n1z nedir ? 3 bin lira iken veremedim. §imdi kesbi muacceliyet ediyor, 
28 bin lira istiyorlar, bunu nereden vereli~? Dedim. Allad1m, s1zla
d1m, 0 de :Ba§bakan Menderes, e arz etmi§. ttztilme Fahamet han1m bunu _ 
hallederiz dedi .Benim bunu soylememde ki bUttin gay em bu evin sat1§1n1 
onlemekti. Onun i~in gittim, geldim1 aglad1m, s1zlad1m, Ankara'ya 
gi ttim. Bor~ mtiddeti geldi falan deoim. Netice olarak bana 7 bin 
lira kadar bir para verdi; Muzaffer bey. Ve ben bu c;ekin nereden 
al1nd1g1n1 bilmiyorum, belki Ba§ba~an1n bir ltitfudur, dedim. 

BA§KAN , Hangi partiye mensupsunuz ? 

~AHiT FAHAMET G~KEL ~ Demokrat Partiye. 

'BA§KAN , Hangi tarihte intisap etmi~tiniz ? 

QAHIT FAHAMET GOKEL ,. 946 da. 

BA~KAN - Verilen bu paran1n, boyle orttilti Odenekten oldugu
nu anl1yamad1n1z m1 ? 

QAHiT FAHAMET GOKEL ""' Anl1yamad1m. 

BA§KAN - Mesleginizde kazanam1yor musunuz ? Mtiesseselerde 
Avukatl1~1n1z yok mu ? .. 

~.AHIT FA.HAMET GOKEL w BtitUn al~hg1m bir Daktilonun ald1g1 
pa ray1 gec;mE z. 

BA~KAN - Mtiesseselerden ald1g1n1z ticretleri soyleyin ? 

~.AHIT F.AHAMET GOKEL - Vak1flardan j60 lira, PTT den 400, 
Denizcilik Banka s1nda da Avukat1m oradan aa 3'30 lira ge~erd_i elime. 

BA~KAN ~ Bir de serbest ~al1~1yorsunuz. 

~AHiT FAHAMET GOKEL - Bu kadar i§lerle mahmul olan bir insa~ 
n1n serbest ~al1§1P gal1§m1yacag1n1 takdir1nize arzederim. 

BA§KAN ~ 7 bin liradan ba§ka ald1n1z m1 ? 

~AHIT FAHAMET GOKEL - Hay1r. 

BA~K.AN ... Ba§ka bir §€Y biliyor musunuz bu mevzuda ? 
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§AHiT FAHAMET GOKEL - Hay1r. 

SANtK ADNAN MENDERES ~ Fahamet han1m1n mtiteaddit defalar 
rahmetli Kalem Mahsus MtidlirU Muzaffer E11sli'ye mtiracaat ettigini 
biliyorum, ondan sonra ev borcunun oldugunu da biliyorum. BorcununA 
taksitlerini tecil etme imk~n1n1 aramasi igin Muzaffer Ersti'ye sela
hiyet verdim. Ondan sonra bu 7 bin lira falan ••• 

BA§KAN .. Yani size 7 bin liray1 sormadan tediye yapama zlar. 
Mtisaade almadan odeyecekleri kabule §ayan m1d1r ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Sorunuz, Mtiste§ar beye; bendenize 
sormu§ mudur ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR ... Say1n Ba§kan1m, ne soyliyeyim ? 
Bu para verilmi§tir ve emirle verilmi§tir. 

BA~KAN - Elbette. 

S.ANIK JlHMET S.ALIH KORUR - Ben de bu paray1 verirken yanarak 
vermi§imdir. Mecbur oldum verdim. (~lk1§lar). 

SANIK ADNAN MENDERES - Mlisaade ederseniz; acaba §ahsen mi 
yoksa hUsusi kalem mtidtirtinden ald1g1 emirle mi vermi§tir ? 

. S.AN!K AHMET SALIH KORUR ... Qok say1n Ba§kan1m, bu § ekilde 
g1k1p konu~ma~ gok a?r1ma ITT.diyor. 10 sene h1zmetinde bulunmu§ ve 
bana 10 sene ~mirlik etmi§ olan bir insane kar§1 bu §ekilde konu§mak 
istemiyorum. Ister Muzaffer bey, ister hli bey olsun ben emirle ver
dim, bu paray1. Ben kendili~imden 10 para sarf etmem say1n Ba§kan1m. 
Emirle verdim ve istemiyerek verdim. Demin de arzettim size. 

BA~KAN · ... Bize de oyle geliyor, kabule §Byan olan §lk bu. 
Buyurun. · 

(~ahi t Fa ha met Gokel huzurdan ayr1ld1). 
I 

BA~K.AN a Ethem izzet Benice l 

(~ahit Ethem izzet Benice huzura al1nd1). 

BA~KAN ~ .Ad1n1 z ? 

' 
QAHIT - Ethem izzet. 

BA~KAN - Soyad1n1z ? 

~AHiT ETHEM IZZET ~ Benice. 

Bl~QKAN - Baban1z1n ad1 ? 

~AHIT ~THEM IZZET BENICE izzet. 

BA~KhN ~ Ka~ dogumlusunuz ? 

§l~HiT ETHEM i ZZET BENi CE - 1319. 

BAQKAN ~ Ne i~ yapars1n1z ? 
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GAHIT 5THEM iZZtiT BENIC~ ~ Gece Postas1 Gazetes~ Ba§muhar~ 
ririyim. 

A 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz ? ~ahitlige mani bir 
ha li ni z var m 1 ? 

~.!~Hi T B'THEM i ZZRT BENI CE ,. Yok e fend im. 

Bl1~KhN ~ Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 

BA~KAN,. ~rtUlti ~denekten usulsUz sarfiyat yap1lm1§··· 
Kanunun maksad1 d1§1n~a. Sizin de §Bhit s1fatile bu mevzuda bilgi
leriniz varm1§. Mesela size de odeme .yap1lm1§? 

~AH:i:T ETHEM IZZET BENICE - Efendim, bendeni z YUksek huzu ... 
runuza c;ok yaral1 bir halde gelmi§ bulunuyorum. O bak1mdan mi.isaade 
buyurursan1z §ehadetimle savunmam izahat1mda yer alm1§ bulunsun. 

Bendeniz orttili.i odenekten §ahsen tediye gormti§ bir vatan
da§1n1z degilim. Son Telgraf Gazetesi i~in, otedenberi teami.il oldugu 
Uzere bir c;ok bUy~k gazetelere abon~ temin edildigi gibi Son Telzraf 
g~zetesine Ba§vekalet~e abone ticreti kediye edilmi§tir. Bu ticar1 
manas1nda bir all§ veti§tir, hukuki manas1nda da gayri me§rU bir 
mevzu degildir. Siyas1 m~nas1nda, bir~gazetenin Ba§vekalet emrine 
kiralanmas1 veya sat1lmas1 gibi bir hadise mevzuu degildir. Fakat 
bir noktay1 bu bak1mdan tavzih etmek isterim. 

BA~KhN - O zaman Son Telgraf gazetesini ~1kar1yordunuz 
degil mi ? 

9AHiT RTHBM iZZ~T BENICE .,. Evet efendim, gazetenin hem 
sahibi ve hem de ba§muharririyim. O bak*mdan abone mevzuunun nas1l 
tekevvUn ettigini ifade ve izah etmem laz1m. 

9flHiT ETHEM iZZET BENICE' ,. Bir sene i~inde bu 15 bin liray1 
2ld1m, efendim. Bunun tahsisat1 mestureden mi, a~1k tahsisattan m1 
odendigi hakk1nda de bendenizin, Sjorw~turma Kuruluna gelinceye kada_r 
hi~ bir bilgim yoktu. 

BA~KAN ~ Nas1l bu abone, ne kadar abone ? 

~l~H:i:T ETHEM IZZET BENICE - Bendeniz 1950 senesine kadar 
Cumhuriyet Halk Partisi saflar1nda ve sadece hi.ir ideali olan bir 
insan olarak gazetecilik yapt1m, eserler telif ettim. 1950 senesinde 
Muhalefet saf1na ge~tim, tabil olarak 1951 senesiQE kadar bu muhale
fetimi §iddetle -ama, bize normal ve makul, kanun1 olgUler igerisin
de devam etti.- O zamanki muhalefetimizd~n Demokrat PartiAiktidari 
memnun olmad1. Bizim gazetemizin resm1-ilanlar1n1 kesti, ka~1t 
tahsisat1n1 kesti. O gtinkti §artlar i~erisinde 70 - 75 tiraj1 olan 
gazete birden bite felce u~rad1. Biz mtica~elemiz~ .devam ettik.Fakat 
oyle bir durum hadis oldu ki, Qer gazete Izmi~ Kag1t Fabrikas1ndan 
HtikGmetin emriyle kilosu 60 ila 80 kuru§ten ka~1t al1rken biz Ko~ 
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Mtiessesesinden kilosu 136 kuru§a kag1t almaya mecbur kald1k. Ilhan 
Ornekol mtiesseses!nden keza kilosu 136 kuru§tan kag1t almaya mecbur 
edildik, resmi ilanlar kesildi, o 1ene 300 ~ 400 bin liral1k zatara 
maruz b1rak1ld1k. Bu vaziyette bulunurken bir taraftan da manev1 
ba~ka liztinttilerim vard1. Refikam oltim do§et"inde idi. Kan kanserinden 
hasta·idi. Peri§an bir haldeydim. Bu peri§anl1k i~inde bir gtin &nni
yet MtidUrU Kemal ~ygUn telefon etti. Ba§vekil bey efendi zat1alinizi 
hnkara'da bekliyor, dedi. HemenAhareketiniz igin ug~kta yer ay1rt11~ 
m1§t1r, gitmeniz yerinde ve makul olur, dedi. Evvela gitmemeyi dti§tin~ 
dUm. Fakat ailem merhum dedi ki, Git, n1hayet seni bir Ba§vekil gag1r
m1,, binaenaleyh bu vaziyette lSrarda mans yoktur. Ba§1na gelenler de 
ortadad1r. Bina enaleyh menfi hareket etmekte is abet olmayacag1 kanaa -
t1nday1m, dedi. Bendeniz de ayn1 dti§Unc~ye vard1m ve bindim tayyareye 
Ankara 'ya g1 ttim. Ad nan bey beni Ba§Vekalet makam1nda kabul et ti. ~.u 
noktay1 tasrih edeyim ki, on sene iginde hususi olarak Ba§vekil ile 
konu§~am bundan ibarettir. Bendeniz Adnan bey ile ve iktidar1 ile 
husus1 temas yapml§ ve onlar nam1na ne§riyat yapml§ bir insan degilim, 
Gazete koleksiyonlar1n1n hepsi meydandad1r. 

BA~KAN - Yani Demokrat Partiyi desteklemediniz mi? Destek, 
liyen matbuat i~inde degil misiniz ? 

. . . . " 
_ . §AHIT ~THEM IZZET BENICB • Hay1r efendim. Bilak1·s on y1l 

iginde Demokrat Parti iktidar1n1n en gok kahirlerine hedef olan bir 
gazeteciyim. Bana dediler ki, siz 6.a1 devre Btiytik Millet Meclisinde, 
8 inci devre Btiytik Millet Meclisinde birlikte arkada§llk ettigimiz 
1nsanlars1n1z, aram1zde §Bhsen birbirimizi rencide edecek durum olmaa 
mak gerektir. Demokrat Partiyi kurdugumuz zamanda gerek Bayar tara, 
f1ndan gerekse a rkada§lar1 ta raf1ndan bi ze 11 t1hak1n1 z hakk1nda muh
telif Dekliflerde bulunduk hUsnU kabul etmediniz. Arna, si~in §U 
vaziyetiniz, bize §U fikirieri ilham ediyor; "Biz sizin 11an1n1z1 
kestik, k~g1d1n1z1 da kestik, mutazarr1r oldugunu da biliyoruz." 
dedi. Fakat bu arada bir"ara segimi"yap1ld1. 

BAQSliVCt ·111 Say1n Ba§kan1m, zannedersern khmet salih Korur 
rahats1zl1k geQiyor. · 

B.A~KAN ,. Qabuk [ihmet Salih Korur 'a bak1n ••• 
D1§ar1 g1kmak 1stiyorsan1z, biraz d1§ar1 Qlk1n. 

(Sanik Ahmet Salih Korur d1§ar1 Q1kar1ld1). 

§.AHIT ETHEM I ZZET BENi CE .. Ba na d ed i ki "Si zin Cumhuriye t 
Halk Partisine bu kadar sadakat ve vefa ile bagl1 olu~unuz belkiA 
yaln1z kendinizi teselli etmek gibi bir netice verivor ama,Aamel1 
o*arak §U vaziyete geldiniz. Oradan sizi destekliyecek madd1 ve mane~ 
v1 her hangi bir vak1aya §Bhi t olmad1k. Bu yolda devam etmeniz sizin 
gazetecilik mesleginizi ademe gottirtir gibi baz1 ifadatta bulundu. 
O arada gazetemizdeAKore harbi mtinasebetiyle ne§redilen bir kari~a
ttirden dolny1 asker1 mahkemeye verilmi§tik. 161 inci madde ile. l§te 
dedi b~ttin bu vaziyetler i~erisinde, benim size dostane tavsiyem bu 
muhalefette israr etmeyin, tarafs1z ve mtistakil bir gazete olarak 
ne~riyat1n1za devam1n1z ~ayan1 arzudur. Boyle bir vaziyet mevzuubahis 
olur~a biz de bu zararlar1 onlemeye gayret ederiz, dedi. Dli§tineyim 
d~dim ve kendilerinden ayr1ld1m. Yaln1z ~u noktay1 tebartiz ettirmem 
laz1md1r ki, kdnan Beyin bu sozleri bana mtistakbel hayat1m bak1m1ndan 



Esas: 1960/21 - 131 .,.. 

bir intibah vesilesi olmu§tur. Ve politika denen nesnenin mahiyeti 
hakk1nda bir ders olmu§tur. Ondan sonra ha~ikaten ben kendi istik
laline kavu§an; kendl hayat1nda kendi §ahs1 gayr~timle on sene igin
de iyiye iyi, kotliye kotti diyen bir gazeteci olarak devam ettim ve 
bu arada zaman zaman gerek Son Telgraf'1n, gerek Gece Postas1'n1n 
blitlin koleksiyonlar1 §ahittir ki, ne D~mokrat Partinin destekleyi
cisi, ne C.H.P. nin dti§man1 oldum. lfkar1 Umumiyenin tercuman1, olma
ya gal1§t1m. Ne demokrat oldum, ne de Halk~1, ne de Hlikumetten bfr 
§€Y istedim. Hatta 54 ve 57 segimlerindeki cazip t~vassutlar1 da. 
reddettim. ~endi kafama gore yazd1m. Euna mukt3bil 1957 de Gece P•sta
s1n1n da ilan1n1 kestiler. 1959 aa k~g1d1n1 da 4 puvana indirdiler. 
Emsali yoktur, 12 puvan, 9 puvan, 6 puvan, .4 puvan. Bu husus1 bir 
§€Y• Bu da ifade eder ki; Demokrat Partiye sat1lm1§, kir.alanml§ bir 
ba§muharrir degilim. Binaenaleyh bu bak1mdan ~ok muztarip olarak 
huzurunuza g~ldim. Yani on seneden beri bu partinin kahr1na, her 
tlirlti meslek1 i§kencesine tehammtil etmi§ bir insan oldugum halde 
§imdi tahsisat1 mesture2en teayyti§ eden bir adam olarak huzurun~za 
gelmi~ bulunuyorum. Efkar1 umumiyeye a~1klamam igin bana bu imkan1 
verdiginizden dolay1 minnettar1m. 

BA~KAN ~ Diger gazeteler de boyle mi bilir? Yani ne o tarafa, 
ne bu tarafa ? 

# 

~AHIT ETHEM iZZET BENICE - Her halde oyle bilmeleri lazim
d1r~ Gazete•-lerimizin tutumu budur. 

BA~KAN 31 Onbe§ binlira abone bedeli neymi§ .? 

• • • A 

GAHIT ETHEM IZZE1 BENICS ~ 6/7 Eyltil hadiselerindeki taz~ 
minat1 and1ran, baria ~ahs1 degil, mtiesseseye yap1lan bir tazminatt1r. 

BAGKAN ~ Gimdi, en son duruma gore, Gece Pnstas1nda ba§ka 
hiss eda r var m1 . ? 

GAHiT ETHEM iZZET BENICE ~ Hay1r, yoktur. 

BA~KAN - MUessese demek siz demeksiniz; mliessese sizden 
ba~ka bir §€Y mi ? Mtiessese bir §irket olursa •• O zaman birisi gelir, 
al1r. Siz demek mtiessese demek, mtiessese demek siz demektir. Bu 
on be§ bin lira ne pa ras1 ? 

• • • A A • 

GAHIT ETHEM IZZET BENICK - Arzettim, resm1 ilanlar1m1z1 
kes tiler o s ene. 

BAGKAN ""Hangi sene ald1n1z ? Ceste ceste mi y9ksa defaten 
mi ? 

eAHiT ETHEM IZZET BENICi - Efendim, huzurunuza haz1rl1ks1z 
geldim, §Oyle hat1rlayabildigim kadar arzedeyim.Bunlar hesaplar1m1za 
gegmi~ paralard1r. 

BAeKAN - Bu onbe§ bin liray1 ceste ceste mi yoksa defaten 
mi ald1n1 z ? 
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§AHIT ETHEM IZZET BENICE ~ Efendim, hesaplar1m1za ve resm1 
defterlerimize gore bu para defaten al1nm1§ olarak ge~irilmi§• 

BA§KAN - Hangi tarihte ? 

~AHiT ETHEM iZZET BENICE - Arzedeyim efendim, 31/10/951 de 
yevmiye defterinin 149 uncu sahifesinde kaydedilmiq 472 abonenin 
sxnelik bedeli olarak. Bunun liS son ayl1g1 Te§rinievvel, Te§rinisani, 
Kanunuevvel 1951. Dig~r 9 ayl1g1 da 1951 de ilk li~ ayl1k Te§riniev~ 
vel, Te§rinisani ve Kanunuevvel.Gazete abone bedeli olarak ••• 

BA~KAN - Cem'an ne kadar ald1n1z ? 

§AHIT ETHEM iZZET BENICE , Benim hesaplar1ma gore 20.000 

BA§KAN , Onbe§ bin lira degil de yirmi bin lira ? 
A 

~u sozlerin hlilasas1 ve istikametinde Adnan Menderes benim 
muztar halimnen istifade etm.ek istedi gibi bir hava var konu§malar1~ 
n1 z1n. 

,. ~AHiT ETHEM iZZET BENIQE -AEvet efendim ••. ~imdi y~rdikleri 
madd1 za r~r lar l a::rz edeyim. Resm1 ila nla r1m1 z1 kes tiler,. ka g1 t ve r• 
mediler. Ilhan trnekal mtiessesesinden 284 bobinde 54.194 kilo kag1t 
alm1§1z. 

BA~KAN ~Bu konu~may1 kabul ettikten sonra kag1t verdiler 
mi ? 

~AHiT RTHEM iZZET BENICE - Vermediler. Yaln1z verdikleri 
§U 15 bin lirad1r. 

BA§KAN - Bakal1m Adnan Menderes ne diyecek ? 

SANIK ADNAN MENDERES .. Beyefendi bat1rlam1yor olanlar1. 
Kendisini durup dururken ben ~ag1rm~§ degilimdir her halde ? ~ 
Kendisi mliracaat ederek gelmi§lerdir! Kemal Ayglin'den sorabilirsiniz. 
Ben mi telefon etmi§im, yoksa Ethem Izzet Benice mi Kemal Ayglin'e 
mliracaat edip de benimle konu§mak i~in vesile aram1~t1r ? Yaln1z 
hat1rl1yorum, bir iki defa Ankara Palas'ta kendisiyle kar§ala§t1k, 
gorli§ttik, ve bir arkada§ s1fatile gorti§ttik dedigi dogrudur. 951-952 
de beraber Mebusluk yapt1k, k1r1lmad1k. Gidi§imizi begenmiyor musunuz 
diye hasbihalimiz olmu§tur. Arna hi~ bir zaman QU Gece Postas1, Son 
Telgraf AgazetesiQin bu §ekilde bir muameleye tabi tutulmas1 hususun
da bu manaya delalet etmez. 

§uras1n1 arze~eyim: Hangi sene bilmiyorum, bobin verilmemi§, 
mlirekkep verilmemi§, ka~1t verilmemi§••• Bunlar1n hepsi muhakkak 
tahkike deger, tahkika t ed1.lmeye muhta~ ve bir tar~fl1 soylenmi§ 
sozlerden ibarettir. Hi~ birisinden haberim ve malumat1m ynktur. 
Acaba ne suretle ni~in kfSilmi§tir? Bunu Vekili aidinin bilmesi la z1m geli r. 

BA§KAN - Son Telgraf ve Gece Postas1 gazeteleri Demokrat 
Partiyi destekleyen gazete degil midir ? 
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SANIK ADNAN MENDERES - Demokrat Partiyi destekledigini 
hat1rlam1yorum. Mlistakil gibi gider gortillir' yani i§in dogrusunu 
soylemek lgz1m gelirse takip etmemi§tim. 

BA~KAN - Ni~in, ehemmiyet mi vermediniz ? 

~.AN!K ADNhN MENDERES • <;ok tira jl1 bir ga zete depil, soru
nuz hakik1 tiraj1n1 ? 

I\ 

.BA~KAN .. Bunlar neticeyi degi§tirmez,~.hukuk1 .. durumu degi~-
tirmez. Ister oyle olsun, ister boyle olsun •• Orttilti Odenekten sarfi 
b~k1m1ndan bir netie2 tevli t etmez amma, karakter bak1m1ndan mlita·.
laa edilebilir. 

dim. 

Buyurun. 

\, (~ahit huzurdan gekildi). 

BA~KAN - §ahit Necdet RU§tU Efe'yi gag1r1n1z •• 
O gelinceye kadar Fehamet Gokel tekrar gelsin. 

(Fehamet Gokel huzura a11nd1). 

BA~K.AN - Kocan1z1n vazifesi neydi efendim ? 

~AHiT F.AHAMET GOKEL - o zaman kocam yoktu efendim. 

BA~KAN - Kaybettiniz. 

~AHIT FEHAMh~ GOKEL - Bu yard1m1 gordliglim zaman evli degi·l,.. 

BA~KAN - Evli depildiniz ? 

~AHIT FAHAMET GOKEL - Hay1r, alt1 ay oldu evleneli. Yaln1z 
demin bir ~ey soylemeyi unuttum. Mevzuubahis olan ev Banka vas1ta
s1yle gene sat1l1kt1r. 

BA§KAN - Peki buynrunuz. 

(~ahit Fahamet Gokel huzurdan ayr1ld1) 

(§ahit Necdet Rli§tli Efe huzura al1nd1). 

BA~KAN - .Ad in1 z ? 

§AHIT - Necdet Rti§tti. 

B.A~KAN - Soyad1n1 z ? 

§AHiT NECDET RU§TU - Efe. 

BAGKAN - Baban1z1n ad1 ? 
Dok tor 

§AHIT NECDET Rr~TU EFE -/Rti§tti. 

BA~KAN ~ Ka~ dogurnlusunuz ? 
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§.AHi T NECDET Rtt~Ttt EFE ... 1317. 

BA§KAN - Ne 1§ yap1yorsunuz ? 

§AHIT NECDET RV~Ttt. EFE - Gazeteciyim. 

BA~KAN ~ Hangi ga zetede ? 

§AHiT NECDET RU~Tt~ EFE ~ Bundan evvel Zafer Gazetesinde 
muharrirdim. §imdi kitap ve roman yazar1m. 

"' BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz? §ahitlige mani bir 
ha 11 ni z va r ml ? 

~AHiT NECDET RD~TU EFE ~ Yok efendim. 

(~ahide y~min ettirildi). 
Bu 

B.A§KAN -w/Ortlilti Odenekte·n kanunsuz, maksa t d1§1nda odemeler 
yap1lm1§, sizin de bu mevzuda bilgileriniz varm1§, ne biliyorsan1z 
soyleyin bakal1m. 

§AHIT NECDET RU~TU EFE - Hi~ ~ir bilgim yoktur. 

B.A~KAN - Size de odeme yap1lmad1 m1 ? 

~.!~HIT NECDET Rt-r~Ttt EFE ... Ben itnyon S.igorta ~irketinde 
prodliktorllik yap1yordum. Mlikerrem Sarol da bizim doktorumuzdu. Has.,. 
tal~r1 ona gonderirdim, sempatik bir adamd1. O zaman benim halim 
vaktim gok yerinde idi. Fakat onunki bozuktu, sigortaya girecek 
hastay1 ona gonderdigim zaman gok memnun olurdu. On lira muayene tic
reti a11rd1. Konu~urduk, o samimiyet gosterilmesi gereken bir .aaamd1. 
Bir mecmua ~1ka rt derdi.Ben de derdim ki, ~1kartmam, degmez. Sen 
zengin olursan sermaye. verirsin, ileride ~1kar1r1m diye a lay ederdik. 

B.A~KAN . .,,. Onlar bir §eY degil ••• t>rtlilti odenekten anlat. 

§l1HIT NECDET Rt-r~Tt' EFE ,,.. Kendisinin hali, vakti yerine gel
dikten sonra bu vadini hat1rlatt1m, nitekim kendisinin §Bhsen ald1g1 
~or~ ~bi bendenizden, §ahsen borg para ver, dedim. Ne istersin? dedi. 
Uc; bin lira faiz almamak suretile Noterden senet yapal1m 7 dedim. 
Peki dedi, §imdi yola gidiyorum sonra goru,urliz, dedi. Ddntip geldik
ten sonra, senin ilg bin liray1 getirdim, at imzan1 dedi.Senede bakt1m, 
muhatap MUkerrem Sarol degildi, Ahmet Salih Korur'du. Ondan paray1 
alml§ degildim. Ben t'ihmet Salih Korur ki'mdir dedim, tan1mam. Af 
buy~runuz, j9 - 40 inc1 senesindeyim, matbuata intisap edeli. Atattirk 
ve Inonli devrini de ya§ad1m. Tahsisat1 mesturenin sembolik olarak 
ismini bilirim. Gerek btattirk, gerekse inonU devirlerinde Devletten 
on para alm1§ de~ilim. 

B.A§KAN a. O vaki t ihtiya c1n1 z yokmu§. 

~AHiT NECDE'r RltGTlt EF'E - Alm1§ degilim~ Ilgisi yoktu. 
Binaenaleyh ben Mtikerrem Sarol'dan istedim. Sarol bana dedi ki, 
"Can1m sen bu paray1 odeyecek degil misin? Yine bana getirirsin, 
ben de sana senedi iade ederim." Ben de ald1m. Halen borcumdur • 

• 
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Fakat kendisi 4500 liral1k roman1m1 gazetesinde basm1§t1r, param1 
vermemi§tir. Ben de dedim ki, bunun mahsubunu oradan yap, dedim. 
Yap1lmam1§ dedi. Binacnaleyh borcumu odedigimi biliyorum ben.~ekil 
budur. 

BA~KAN .... Arna, alacakl1 Ahmet Salih Korur ? 

~AHIT NECDET Ri+~Tt_T EFE .... Evet. 

BA~KAN -- Mlikerrem S,arol mahsubu nas1l yapml§ ? 

/ §AHIT NECDET RV~Tr EFE - Bana verilecek paray1 oraya ~deya-
cek; senedi geri getirecek. 

BA~KAN » Mahsubu yapt1rd1n1a mi ? Aradan seneler ge~mi~ ? 

_§AHiT NECDET RV~Tr EFE - Efendim, kendisi· yap1ld1, dedi· 

B.AgKAN - Oras1 zay1f kal1yor. 

~AHIT NECDET RC~TU EFE ... Bu sefer paray1 isteyecektim. 

BA~KAN ... Bir diyecek var m1 bu ·ifadcye kar§l ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ,.. Nas1l c~ryan ettigini bilmiyorum. 
Mlikerrem Sarol burada, kar§1la§t1rm~k laz1m• 

BA~KAN ... (Ahmet Salih Korur'a hitaben:) Sizin bir diyecegi~ 
ni z var m1 ? 

SAN!K .AHMET S.ALIH KORUR ... Hay1r efendim, kendisi i~in ti~ 
bin liray1 MUkerrem Sarol benden istedi. Her halde anlatt1g1 gibi 
ola cakt1r. 

BA~KAN ... Mlikerrem Sarol'u ~a~1r1n1z l 

(~ahit Mlikerrem Sarol tekrar huzura al1nd1). 

BA~K.AN ... Dinledini z, Boyle mi oldu ? 

§AHiT Ml1KERREM SAROL - Muhterem Reis beyefendi; Dinledim ve 
hayretl~r i~inde kald~m. ~u anda nabz1m1 bir hekime muayene ettirir,.. 
seniz belki 120 atar. Ni~in boyle konu§tu, hangi psikolojik tesir 
alt1nda hilaf1 hakikat beyanda bulundu? Soyleyecek hi~ bir soztim 
yoktur. KendisinYozga t' ta has ta hanenin nisaiye mlitehas s1 s1 iken ilk 
defa tan1d1m. Eserlerini okurum. ~ah1slar1n1 bilmezdim.T1p Faktilte~ 
sinde s1n1f arkada§l1g1 yapml§ oldugum Ziya bey vas1 tasi;J.e kendisi 
Yoz~at'a ugrad1g1 zaman orada tan1d1m. Yozgat'1n iktisad1 §artlar1 
malumdu. Qok ~al1§1y_crdum, bir akademik kariyere intisab etmek igin 
~ild1r1yordum. Bizim hayat §artlar1m1z, orada ikamet etti~imiz yer, 
hakikaten gok fena idi. Bana diger memleketlerdeki hayat §artlar1n1 
soyledi ve in§allah buradan kurtulursunuz demek suretile yak1nl1k 
gosterdi. Kader, bir mtiddet sonra beni Ayd1n'a gonderdi. Kendisi 
Eksper oldugu i~in ·Aydin' a gelmi§ti evimde mis~fir ettim. Oradaki 
kazanc1m1, imkanlar1m1 gaye~ iyi biliyordu.Delaletimle orada bir ~ok 
1nsanlar1 sigorta etmek imkan1n1 buldu. Bahsettigi tarih 946 degil, 



Esa s: 1960/21 - 136 -

A v 

948 dir. Yani mill1 reasurans eksperi olarak ~al1§t1g1 zaman ben 
ona mliracaat etmi§im ••• Hakikaten o tarihte her muayeneden on lira 
ald1g1m, pek memnun oldugum vakidir. 0 gtin i~inAoyleydi.Ama, ben 
kendisine rica etmi~im, on lira ile ya§am1§lm manas1n1, hakikaten 
teesslirle, teesslifle kar§1lamak laz1md1r. Sonra efendim ••• 

BA~KAN ,. .As il tig bin lira mev zuu ? 

§AHiT Mli"J<:ERREM SAROL - Efendim, muhalefet y1llar1nda ken~ 
disiyle ~ok iyi arkada§t1k~ Hatta kader beni kend1sine akraba da 
yapacakt1. Ben o zeman bekard1m. Henden o zaman hig ayr1lmazd1. Az 
kala akraba olacakt1k. Muhalefet y1llar1nda bizim Fartiye ~ok yak1n
d1. Bir glin bana geldi "GormLlyor musun?" dedi.Bab1ali 'nin buglinkti 
durumunu, bu kadar gazeteler ~1k1yor, bu kadar insanlar yaz1yor; 
hi~ birisi sizi desteklemiyor, sen benim arkada§1ms1n7 ben Mizah 
sahas1nda size hizmet edecek bir arkada.§1n1z1m. Bana yard1m edin." 
dedi. Kendisine dedim ki, "Gorliyerum mizah1n1 hakikat_en matbuat 
hakk1nda Uzticti taraflara kagmamak §artiyle, seviyeyi dli§tirmemek 
§Brtiyle yardim edebilirim." dedim.Bize hizmet edersin ama, <;ledi, 
imkanlar1m musait degil ••• dedi.Sen te§ebbtis edersen, kendisi ~a11~
kan, samimi 1 do~ru ve idealist bir adam, bende bu intiba1 b1rakt~. 
Sonra Ahmet ~alih beye geldim, bir de tezkere yazd1m, bu tezkerey1 . 
Soru§turma Kurulunda gosterdiler. ~imdi kendisi huzurunuzda konU§Ur~ 
ken ~ok heyecan1ang1m, hayretler i~inde kald1m, Ahmet Salih Be¥e 
mektup yazd1m. Bilahare kendisinden g1karacag1 gazetenin 1smin1 
sordum. (HOROZ) isminde bir gazete ~1karacag1m dedi. Ahmet Salih beye 
bir mektup yazd1m,Necdet Rli§tU'yU tan1r1m eski arkada§tir, itimat -
edilecek bir insand1r. KendisineAyapm1§ oidugum yard1m olmu§tur. 
Kendisini gonderiyorum. Yak1n alaka ve delaletinizi rica ederim, 
diye Ahmet Salih Beye gonderdim. Gazete g1kard1, tutunamad1, takdir 
edersiniz ki, iktidara mlitema~il veya onu temsil eder gibi gortinen 
ga zetelerin tira j1, muhalefet ile tenki t saf1nda ~al1§anla r gi bi 
ol01az.Gazete kapand1. Gene bana geldi, s1k1§1k durumda idi. Insan 
hayat1 gariptir, zaman zaman yU.kselen, algalan grafikler gizer. 
Kendisini o tarihte Umum Mlidlir olan Halim Alyot'a rica etmek sure
tiyle Basin Yay1n'a yerle§tirdim. Mlitevazi bir memur olarak orada 
hizmet etti. Yak1rl tarihe kadar kendisini orada biliyordum. 91mdi 
Mtikerrem Sarol'un maruz bulundugu dedi kodular1n tesiri alt1ndaki 
vicdanlara yerle§tirmek istenilen tenkidin hakikatlere renk vermek, 
tahrif etmek yoluna bu arkada§1n hangi psikolojik tesirle temayU.l 
ettigini bilmiY,orum. ~izi temin ederim ki, hayretler i~inde kald1m. 
Necdet Rli§tli, OrtUlli bdenegi de bilir, Anmet Salihi de bilir, Anado
luyu kari§ kar1§ gezen bir adamd1r, hepsini bilir. ~imdi buraya 
gelip de ben Doktor Sarol' a bor~ verdim 1 oradan kapatm1§t1r, deme~ 
sine ~ok §B§t1m. Benim imzamla Ahmet Salih Beye yaz1lm1§ bir de tezk~ 
re vard1r. 

diyor. 
BA~KAN ~Ne diyor bak •• tutmuyor, hayretler i~inde kald1m 

~AHIT NECDET RV~T~ EFE ~ Kalabilir efendim. 

BA~K.AN - ~ahidin ifadesine kar§1 bir diyecek var m1 ? Yok. 

~ahi t Kaz1m Nami Duru 'yu gag1r1n1z •. 
A 

(§ahi t Kaz1m Nami 'Juru huzura al1nd1). 



Esas: 1960/21 <31 137 .. 

BA§KAN - isterseniz oturabilirsiniz. 
• A • 

§.AfIIT K.AZ!M NAMI DURU - Hay1r, oturmam yaln1z ihtiyar1m, 
85 YB§1nday1m, kulag1m ag1r 1§itir, biraz kuvvetli soyleyiniz ayak
lar1n1zdan opeyim. 

BA~K.AN ~ Kulakl1k veriniz. 

(Gahi~ Kaz1m Nami Duru'ya kulakl1k tak1ld1). 

BA§KAN - .rid1n1 z ? 
. ,.. 

~AHIT - Kaz1m Nami Duru. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 
• A • • 

G-AHI T KA Z!M NJ1MI DURU .. Mus ta.fa 81 tk1. 

B.M~K.1~N ... Ka~ dogumlusunuz ? 

• A • 
~.AHIT KJ1ZIM NAMI DURU - 1292 Mart. 

Bli~K.L~N ,. ~imdi i§ yap1.yor musunuz ? 

~AHiT K.~Z!M NliMi DURU - Denizcilik Bankas1nda ufak bir 
i§le me§gultim. 

BA~KI~N ~ i:-!dnan Menderes 'i, .iihmet Salih Korur'u tan1yor 
musunuz? 

~bHIT KAZtM NAMi DURU ... Eskiden beri. 
A • 

BAGKJ~N,. .hkrabal1k, h1s1ml1k gibi ~ehadete man1 bir haliniz 
var m1 ? 

• A • 
~hHI T KA Z1M NhMI DURU .. Y ok. 

BA~KAN - Yemin ettirecegim. 

(Kaz1m Nami Duru'ya yemin ettirildi). 

BA9KAN ... OrtUlU odenegin kanunun maksad1 d1~1nda sarfedil
digi iddia ediliyor, sizin de bu mevzuda ~ahit s1fatile bilgileriniz 
varm1§? Size de odeme yap1lm1§ deniyor ? 

A ~AHiT KAZ!M NAMi DURU - ~ahit s1fatile bir §€Y soylemeye 
selahiyetim yok. Ben dogrudan dogruya odenekten para ald1m. 

Bl~GK.l1N .,.. Bu da- ~ahi tlik demektir. 

~.!1HIT Ki~Z!M N.l~Mi DURU .... Bilerek degil, tahsisat1 m~stureden 
oldugunu bilerek degil. Ben ki tap sa tt1m .Bende ni z 195 O de "I ttiha t 
ve Tera\1ki Hat1ralar1m" diye kl.tap ne§rettim. 1958 de de "Cumhuriyet 
Devri Hat1ralar1m" _diye bir kitap ne~rettim. 1959 da da ".Arnavutluk 
ve Makedonya Hat1ralar1m" diye bir kitap ne§rettim. Bu kitaplar1 
Ahmet Salih Korur'a satt1~1m gibi Ankara'ya gitti~im vakit tan1d1~1m 
Vekillere, Bankalara ve tliccarlara da satt1m. Bendeniz Ankara'ya 
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1920 de gitmi§tim. Maarif Vekaletinin ilk kurucusuyum. Binaenaleyh 
tan1d1g1m ~oktur. Kitaplar1m1 onlara satt1m. Ayr1ca Ttirk-hnglo
!1merikan isminde bir mecmuam vard1. 0 mecmuay1 da abone ederdim. 
Ald1g1m paralar bunlard1r.Ama bunlar nereden ~eriliyordu, bilmiyorum. 

BA§KAN - Cem'an ne kadar ald1n1z ? 

9.AHiT KAZtM NAMi DURU - Valla hi bilmiyorum •. Ar zettim, 85 
ya§1nday1m. 

B.A9KAN "".Arna, ~oyle mektuplar1n1z var; "Hani siz bana bazan 
para gonderirdini z, yine gdnderseni ze •• " falan gibi mektuplar1n1z 
var. 

~.AHIT J4Z!M NAMi DURU .. Olabilir. 

BA§KAN - Ba§ka bir §eY bilmiyor musunuz ? 

~.hHIT KAZ!M N.AMi DURU ,. Hay1r •• Yaln1z mtisaade buyurur 
musunuz;.85 ya§1na gelmi§im, bu kadar hizmet etmi§im, kendimi doyu
raeak halde degilim. Denizcilik Bankas1nda bir 1§ gortiyor gibiydim. 
Emekli maa§lm ayda 335 lirad1r. 

BA9KAN ~ Sorulacak ba§ka bir §eY var m1 ? 

BA~SAVCt ~ Yoktur. 

BA~KbN ~ ifadeye kar§l bir diyeceginiz var m1 ? 

S.AN!KL.A R ..,. Yoktur. 

BA~K~iN 00 ~a hi di_ a 11 n1 z. 
Ba§ka gelmi§ §ahitler var m1 ? 

B1~9Sh VC! ~ Yoktur. G€lmiyen §ahitlerin celbi i<;in makam1 ... 
m1za mtizekkere yazilmas1 ve Necip Faz1l K1saktirek'in kar1s1 Nesllhan 
K1saktirek' de ortlilu odenekten para alm1§t1r. Menderes'in ifadesin
de Kalemi Mahsus Mlidtir Kuavini benim hesaplar1m1 iyi bilir diye bir 
sozli ge<;iyor. Yine bu mevzuda bundan evvel dinledigimiz §ahitlerin 
ifadelerinde ge~en Yurdanur Genya'ya bu hususlar sorulmam1§t1. Onu, 
bir de Mehmet czdemir Evliyazade'nin getirllmesi hususunda karar · 
verilmek suretile duru§man1n talikini rica ediyoruz. 

Bir de ktigUk bir 1stirham1m1z vardir. A 

O zdemir Evliya zade, ha kika ten Milli Emniyet te§kila t1nda 
vazife al1p almad1g1n1n tesbiti i~inde makam1m1za mtizekkere yaz1l~ 
mas in1 ri ca ed eri z. 

Bl1~K1~N - Ge regi gorti§tildti: 
1- Bugtin listede adlar1 bulunup da getirilmemi§ 

olan §ahi t Yusuf Ziya Or tag, Peyami Safa ve Blilent Dani§ment'in celp 
ve dinlenmelerine, 

2• BugtinABa§savc1l1k taraf1ndan adlar1_bildirilen 
Neslihan K1saklirek, Ba§ve~alet Hususi Kalem MtidUr Muavini Erctiment, 
Yurdanur Genya ve Mehmet Ozdemir Evliyazade'nin §Shit s1fatile celp 
ve dinlenmelerine, 
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3 .. Ad1 ge~en Mehmet Ozdemir Evliyazade'nin Milli Emniyette 
vazifeli olup olmad1v1n1n tahkiki i~in mlizekkere yaz1lmas1na ve 
Orhan Seyfi Orhon 1 un da celp ve dinlenmesine ve duru§man1n 5/12/960 
Pazartesi glinli saat 9.30 za b1rak1lmas1na. oy birligi ile karar 
verild~. 

Ki-~P.riNMf1 SA.A Ti: 17. 00 

DORDUNctt OTURUM 

(5/12/1960 Pazartesi) 

1- YUks e k .hdal et Di van1 ~a§kan1 Salim Ba§ol 
2- n " n Uyesi Selman Yorlik 
3Cll " " n " Abdullah ttner 
4°" " " " " Hasan GU rs el 
5 cm " " " " Cahit Ozden 
6-- " " " " H1fz1 Tliz 
7 .. " n " " Vasfi Goksu 
Sao " " n 

1: 
Ali Dogan Turan 

9- " " " Nahit Hatipoglu 

1) " " " Ba§ sa vc1s1 ;~1 tay Omer Egesel 
2) " " " " Yard1mc1s1 Fahrettin Oztlirk 
3) " " " " " Salim Ertem 
l+) " If " " n .Avni Yurtsever 
5) " " " " " Faruk Sir et De germen 
6) n n n " " Orban Erdogan 
7) " " " " " Ni ya zi K1rdar 
8) 0 n n " n l1hme t Bayra k 
9) " n " " " n Stileyman Ta§ar 
10) " " n n "" Need et Dar1c1oglu 
11) " " " n " Servet Tlizlin 
12) " "" " " n Turgut LUleci 

Zab1t Ka ti bi. . . . . . . . . ~akir Dog a nay 

BJ~~KAN --- San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar. Mlidafiler haz1r, a~1k olarak 9uru§maya devam olundu. 

~ahit Peyami Safa'y1 ~ag1r1n ! 

(~ahit Peyami Safa huzura a11nd1). 

B.A~Ki1N ,,.. hd1n1 z ? 

§AHIT - Peyami Safa. 

BA~KAN ·~ Baban1 z1n ad1 ? 
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~AHiT PEYAMi SAFA - Ismail Safa. 

BA~KAN ~ Ka~ dogumlusunuz ? 

~AHIT PEYAMi SAFA - 1899. 

BA~KAN ~ ~imdi ne i§ yap1yorsunuz ? 

~AHIT PEYAMi SAFA - Yazar1m. 

BA~KAN - Hangi gazete veya hangi mecmuada yaz1yorsunuz ? 

~AHi T PEYAMi SAFA - Bugtin i ~in hi~ bi rinde. 
t 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz ? Adnan Menderes'i, 
Ahmet Salih Korur'u, yemin ettirecegim. ~ahitlige mani bir haliniz 
var m1 ? 

~AHIT PEY.AMI SAFA - Tan1yorum, §ahi tlige mani bir halim 
yok, yemin ederim. 

(~a hit Peyami Sa fay a ye min ettirildi). 

BA~KAN .... OrtlilU Odenek, _Kanun maksad1 d1:pnda sarfedilmi§, 
san1klar taraf1ndan; diye iddia edilmektedir. Sizin de ~ahi t s1fa-
tiyle bilgileriniz varm1§. Size de bu ortlilli odenekten odemeler 
yap1ld1.m1 ? Bunun etraf1nda bilgilerinizi soyleyin. 

~.AHIT PEYAMi SAFA ..... Efendim OrtlilU Odenekten bana ba z1 
emsali oldugu gibi, bir ayl1k san'at: ilim ve kUltUr dergisi kurmam 
i~in, tesis ve abone licreti olarak tediye yap1lrn1§t1r. Bu tediye 
1952 y1l1ndan itibaren, 8 sene zarf1nda peyderpey yap1lm1§t1r. 

BA~KAN ~ Ayl1k m1 yoksa ? 

9AHIT PEYAMi SAFA ~ Bir k1s1m pe§in olarak, bir k1sm1 abone 
bedeli olarak seneden seneye ••• 

BA~KAN ·• Senelik mecmuu, toptan yekunu ne kadard1r ? 

§AHIT PEYAMI SAFA ~ Efendim, Yliksek Soru§turma Kurulundan. 
ogrendi~im rakkama gore benim hesaplar1m1 teyi t ediyor. Ba§lang1~ta 
25 bin lira tesis masraflar1 verilmi§• Sonrekiler de abone licreti 
olarak tediye_edilmi§· 

BA~KAN ~ Cem'an ne kadar tu~uyor ? 

~.AHIT. PEYAMi ShFA ... Ba§bakanl1g1n"Tlirk Dti~Uncesi" Mecmuas1na 
100 abonesi vard1. Senede 3 bin lira al1yordum. 

BA~KAN - 8 senede 24 bin lira eder. 49 bin liray1 nas1l 
aldin1z ? 

~AHIT PEY.AMI SI1FA ,.. Tesis masraf1 i~in. 

BA9KAN - Tesis masraf1 ne demektir ? 
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A.., 
~iiHIT PEYAMi SAFA ... Tesis masraf1, derginin ~1kmas1 i~in 

kag1t, idarehane, telefon vesair masraflar. 
A 

BA~KAN - Devletin resmi bir.gazetesi mi, Devletin resm1 
bir dergisi miydi, Btittin tesis masraflar1n1 veriyor, koruyor ? 

.... ~.AH!T PEYAMi SAFA - ~fendim, bu sualinize muhatap ben ol
m~makl1g1m laz1md1r. Ben oldugumu farz ederek cevap vereyim. 

Devlet hizmetlerine ait odemeler igin normal blitgede tahsis 
fas1llar1 vard1r. Benim bildigime gore bu gibi yard1mlar ya blitgeden 
yap1l1r, yahutta kapal1 tahsisattan yap1l1r. Buda onlardan biridir •. 
QlinkU bu kabil i§lere yard1mlar her devlette oldugu gibi bizde de 
yap1lagelmi§tir, teamUl boyledir. 

B.A§KAN - Sizin zannettiginiz gibi degildir. 
91ma1, bu ortu1u odenek devletin ustun menfaatleri

ne sarfedilecektir. Sizin g1kard1g1n1z gazete veya mecmuan1n tesis 
masraT1 olarak de~il. 

' Bu mecmuan1n ismi nedir ? 

§.i1HiT PEYi~Mi SAFA - "TUrk Dli§lincesi" 

BA§KAN ... Bunu kurarken25 bin lira a1~1n1z, ondan sonra abone 
bedeli olarak 24 bin lira ald1n1z, yani cem'an 49 bin lira alml§ oldu
nuz ? 

~.;lHiT P&'Y ;mi s,1FA - Bu, memlekette ytiks ek ayd1n s1n1 fin muh
ta g ol~ugu bir mecmuad1r. Memleket hayr1na ~ikar1lm1§t1r. i~inde 
blittin Universite hocalar1n1 ve her ge§it imzalar1 toplam1§ bir mecmua
d1r. 

~§KAN.,. Bu size verildigi gibi ba§ka gazetelere ve mecmua
lara da v~rilmi§ midir ? 

§AHi-T PEY.l~Mi S.A FA ... is t emi §le r de ve ri lme mi§ s e onu bi lmem. 

BA~K.AN - Sizin tavsif ettiginiz gibi boyle her ~e§it mecmua. 
ya para verilebiliyor mu idi ? 

~!~HIT PEYl1Mi S.11FA .. Efendim ? •• 

B.A~K.AN • Ben soyliyecegim s i z dinliyeceksini z, si z soyliye
ceksini z ben dinliyecegim. 

~imdi burada, sizin tavsif ettiginiz mahiyette; her gazete 
ve her dergi, her mecmuaya tesis masraf1 verilmi§ mi ?Euna Devletin 
a~1k veya kapal1 btit~esi mlisait midir ? 

~AHiT PEYiiMl SAF.A ""' Mlisai t olmas1na mtisai ttir. Verilip 
verilmemesi benim takdirime t~bi degildir. 

I 

B.A~K.4N - i~diaya gore, siz Demokrat .Partiyi desteklemek 
i~in ola cakt1 r ki, Ortlilli Odenek ten bu kadar yUks ek bir od eme ya p1l
m1~, size ? 
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flI~HtT PEY.BMi SAFA .. Efendim, benim mecmuam 7 sene inti§ar 
etmi§tir. Bunun ~ir tek plishas1nda, bir tek yaz1 yoktur ki, iktidar1 
mtidafaa etsin. Esasen benim mecmuam halis ilim mecmuas1 oldugu igin, 
gtinltik politikaya ve parti politikas1na kat'iyen.~. 

BAflKAN .,,. Ba~ka nerelerde ya zd1n1z, hangi gazetelerde yaz--
d1n1z ? 

§AIDT PBYJ~Mi SAFA 39 Milliyet ve Tercliman gazetelerinde 
ya zd1m. 

B.A§Kl~N .. Yaz1lar1n1zla iktidar partisini destekliyor muydu-
nuz ? 

. . " ?l;HI T PEYf1MI 8.AF.A - Bila kis en §1dd e tli hticumla r1 ben ya P-
m1~1md1r. 

BAflKAN ~ Hangi tar!he kadar ? 

§l1HtT PEYl1Mi S.i;F.A cw 1954 den 1959 sonuna kadar Milliyet ve 
Tercliman gazetelerinde o kadar ~iddetli yaz1lar1m g1km1~t1r ki, Ba§
bakanl1k bana teesstiflerini bildirmi§tir. 

Bil§K1iN - gimdi g1km1yor mu Tlirk DU~Uncesi ? 

§!1HiT PEYl1MI SAFA ·• Maalesef g1km1yor, yard1m kesildi, 
daima yard1ma muhtagt1r_. 

B.A§K~rn - D:J.ger gazetelerde yaz1yor musunuz? 

~JaITT PEYt~Mi s1;FA - Hay1r. 

BA§Kl1N -- Demek ki yazd1rm1yorlar, tutumunuz oyle degilmi§• 
Oyle olsayd1 yazard1n1z. 

§AHIT PEYAMI Si1Fh. - Halen bir gok teklifler kar§1s1nday1m. 

BAGKAN - Kaleminiz kuvvetli yazars1n1z. Iki kalem darbesile 
gayet gtizel yazars1n1z. hma tutumunuz 5yle de~ilmi~ ki, yazd1rm1yor
lar. 

~lLHiT PEYAMi SAFA ,.. Yazd1rm1yorlar degil, teklif kar§1s1n
day im yak1nda ya za ca g1m. 

BAGKAN -. (San1klara hi taben:) Bu ifadeye kar§l bir diyece
g i ni z va r m 1 ? Yo k • 

BAGSAYC! - Mlisaade ederse2iz bir §EY arz edeyim: ~ahit 
karanl1k bir laf soyledi, tavzif laz1md1r. Diyor ki; ~imdi yazm1yorum 
~ncak bir ~ok teklifler kar§ls1nday1m. Hay1r gergek sebebi §Udur: 
Orttilti Odenekten para vermiyorlarda onun igin yazm1yor • 

~kHiT PB'Y.AMi S.hFA .. 4"3 senelik muharririm. 4-j se.nedir mat"'"' 
buat hayat1nda gal1§1r1m, orttilti odenekten para almam1~1md1r. 
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BAeKbN Teklifler kar§1s1nda m1 kald1m dediniz, yoksa 
tehditler kar§1s1nda mi ? 

~AIDT PEY"'~Mi Si1F11 • Teklifler kar§1s1nda kald1m,dedim. 

BJ~eK~N - PE ki buyurun. 

9ahi t Yusuf Ziya Ortac; l 

MUBA~iR ~ eahit Yusuf Ziya Ortac; gelmemi~. 

BA~Kl~N - eahit Yusuf Ziya Ontac;'1n gondermi~ bulundugu 
2/11/1960 tarihli dilekc;e ve buna akli raporlar1 okutuyorum. 

(Rapor ve dilekc;e okundu). 

Bl19KiiN - ~a hit Btil en t Da ni§mend 'i c;a g1 rin l 

C9ahit Blilent Dani§mend huzura al1nd1). 

~hHIT - BUlent Dani~mend. 

BA9KAN - Baban1z1n ad1 ? 

§1-iHIT BITLENT D.Lrn:t~MEND ,,. Nurettin. 

B.i'1~K.ciN - Ka c; dog.umlusunu z ? 

91rn:t T BtLENT Di1NI§MEND "'" 1911 do~umluyum. 

B1;~ Ki~ N - Ne i § i 1 e me~ gu 1 s Un U z ? 

~i~Hi T BULENT DI~NI~MEND - Serbes tim e fendim. 

B1~9KhN .. Ne sa had a ? 

9.1~Hi T BtLENT D11NI~MEND ... Memurdum. 

Bi!~KliN ,.. Ne memuru idini z ? 

91~ Hi T Bi;-LENT DLNI~ME'ND ... Sula r id ares i :MUd Urti idim. 

Bli~KAN"' .... San1klar1 tan1yor musunuz ? .likrabal1k ve h1s1ml1k 
gi bi §ahadete mani bir halini z var m1 ? 

9J1HI T Bli"LENT D!1NI~MBND - Tan1yorum, qa hi tli ge mani bir ha,. 
lim yoktur. 

BA~K1rn -- Yerriin ettirecegim. 

(§ahit Btilent Dani~mend'e yemin ettirildi). 

BAeKbN • ~rtUlli ~dene~in kanunun maksad1 d1§1nda sarfed11-
dif7_i iddia ediliyor. Sizin de §ahit s1fatile bilgileriniz varm1~, 
neler biliyorsunuz soyleyin ? 
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~AHiT BVLENT DANI§MEND - Efendim, 1950 senesinin son ayla
r1nda bir glin zaman1n Ba§bakan yard1mc1s1 Samet .i~gaoglu beni ~ag1rt .. 
ti ••• 

BJ~9Kl1N .• 0 vaki t va zifeni z ne idi ? 

e1iHIT BliLENT D.c1NI~MEND ... Gline~ Matbaac1l1k ~irketi Mtidlirti 
idim. Bana dedi ki "Anadolu .hjans1 efkar1 umumiyeni-n nazar1nda pres
ti jini kaybetmi§tir • .Ayni zamanda bu a jans Devlete -680 bin lira 
gibi bir klilfet tahmil etmektedir. Binaenaleyh bu ajans1n devam1 
lizerinde tereddlit ediyoruz. Bir tak1m serbest ajanslar1n te§ekktilli 
daha yerinde olacakt1r, §U anda bize 4 gazeteci mliracaat etti. Bir 
ajans kurmak istiyorlar, biz de sizin, Raif Meto'nun, Sedat Bar1n'1n 
ve eeref Mengti'nUn i§tirakile bir bnonim e1rket te§kilini dli§tinliyo~ 
ruz, dediler.Bu anonim §irket ajans vazifesini g5recekti. Bu gHrli§
melerden sonra bir gtin beni ~a~1rd1lar, dediler ki; §irketin te§ek
klilline karar verildi. Binaenaleyh derhal mliracaat1n1z1 yap1n1z ve 
birAAnonim eirket kurulsun, dediler. Biz de mliracaat ettik Ticaret 
Vekaletine. Anonim §ir~et kuruldu. Bu· §irket kurulduktan sonra tek
rar ga~1rd1lar, beni~ Ilk tesis masraflar1n1 kar§1lamak lizere bana 
10 bin lira verdiler. Bunu ben aynen Ajansa intikal ettirdim. Tlirk 
Haberler .hjans1 bir ka~ ay faaliyette bulundu. 11·jans1n varidat1 mas
raf1n1 kar§111yam1yordu. Nihayet varidat abonelerden ibaretti. Buna 
i§tirak etmi§ olan gazeteci arkada§lar bu §ekllde ajans1n devam1 
bizce faydas1z, ~linkli bize hi~ bir menfaat temin etmemektedir. Binaen
aleyh bu §irket dag1ls1n. Biz bunu sonradan aram1zda devam ettirip 
ettirmemek hususunda ~ekrar g2rli§UrUz, buna karar veririz7 dediler. 
Tekrar gorli§UldU, Htikumet erkan1 ile ve Ajans1n yani Anon1m ~irketin 
feshedilmesi muvaf1k gBrtildU. Feshi i~in biraz evvel eirkette i§ti~ 
rakleri arzu edilmi§ olan arkada§lar1m1zdan Sedat Bari, §eref Mengli 
intihap edildi ve ~mlar tasfiye i§in.e bakt1lar; tasfiyeyi yapt1lar• 
Bendeniz §irketin Idare Meclisi Reisi s1fatiyle, §irketin faaliyette 
bulundugu mliddet zarf1nda alakaland1m, tasfiyeden sonra hi~ me§gul 
olmad1m. 

B.A~KilN - ~u halde, ne kadar al1nm1§ oldu ? 

§i;HiT BifLENT DANI~MENT - Bendeniz 10 bin lira ald1m. 

~AHtT Bi+LENT DANi~MEND - .Bilmiyorum. h ja ns bir mikta r bar~,. 
lanm1§ durumda idi. Belki tasfiye i§ine bakan memurlar alm1§lard1r. 

BA§KbN -- §imdi, §irkette ka<; hissedar olu~1 or ? 

" §11HIT Bt-rLENT DANI§MEND - Efendim, 4 gaze te ci idi. 0 zamanki 
HUkumatin muvaf1k gordtigU ~ ki§i daha kat1ld1. 

B.A§KAN - 8 ki§i olduktan s~nra Devletten para almamal1 
idiler. Qlinkli.bunlar bir §irket kurabilirlerdi.Devletten ayr1ca para 
almalar1na llizum yoktu. 

• 

§.l~HiT BltLENT D.ANi§MEND - Bundan bendeni z maluma ttar degilim. 
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BA9Ki~N - Bir diy ecek var m1 bu ifadey e ka r§l ? ••• Yok. 

Buyurun l 

C9ahit Btilent Dani~mend huzurdan ayr1ld1). 

BA9KAN ~ §ahit Neslihan K1saktirek l 

(§ahit Neslihan K1saktirek huzura al1nd1). 

BA~KhN - Ad1n1z ? 

~AHiT - Nes~ihan K1saklirek. 

BA9KAN - Baban1z1n ad1 ? 

91~HiT NESLimrn KIS.AKUREK ,_. Recai. 

Bl~§K.AN - Koca n1 z1n ad1 ? 

9.liHIT NESLIHAN K!SkKUREK - Necip Faz1l. 

BA9KAN - Ka~ dogumlus~nuz ? 

~AHiT NESLIHAN K!ShK°tREK ~ 1338. 

B~9KhN - Bir i~. yap1yor musunuz ? 
,, 

~A Hi T NESLIHJ~N K!S.AKitREK - Hay1r. 

BA§K:~N - Sanikla ri tan1yor musunuz ? 

§:AHIT ~ESLIH£1N KISI~KUREK ,... Hay1r efendim. 

Bl~§KiiN .,. Yemin ettirecegim. 

(§ahit Neslihan K1saktirek'e yemin ettirildi). 

BA§Kf1N ~ Bu Ortlilti Odenegin kanun dl§l sarf edildigi iddia 
ediliyor ve baz1 yerlere ve baz1 §ah1slara devlet hizmeti say1lm1ya,_. 
cak mahiyette odemeler y~p1ld1g1 da ayr1~a iddia edilmektedir~ Sizin 
de bu sahada bilgileriniz varm1§, bu arada size de odeme yap1lm1§, 
ne biliyorsan1z soyleyin. 

~hHIT NESLiH11N KISllKUREK - Ben ortlilli odenek ismini rahmetli 
Recep Perk'in yapt1g1 100~000 liral1k tekliften ogrenmi§tim. Ondan 
sonra evimi zd e ne boy le bir isim ve ne ·de boyl.e bi·r mevzu ge~ti. 

BA9KAN - Fakat ondan sonra kocan1za 147.000 liral1k odeme 
yap1lm1§, size soylemedi mi ? Soylemesi de icap eder. 

~.AHiT NESLIHJ~N KISAKltREK - .Alakal1 degildim efendim. 

Bl~~KAN - Hay1r; 100 bin liray1 soylliyebiliyor da, onu ned,en 
soylemesin ? 
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~AHiT NESLIHAN KtSAKttREK,... - Evet evde boy le bir mevzuu ge<5ti • 
Ondan sonra all§ veri§ler igin alakadar olmad1m. 

·BA§KAN - Size §ahseQ bir odeme yap1ld1 m1 ? 

~AHIT NESLIHAN K!SAKltREK - Evet. 1957 senesinde kocam Necip 
Faz1l K1saktirek hapiste idi.Bir glin, Park Oteldcn Hususi Kalem MUdUrU 
Muzaffer Ersti taraf1ndan bizzat evime gelerek bana bir zarf getirdi 
ve bana ge~mi§ olsun dedikten sonra, gi tt,i. Bunun igind.3 lig binlira 
para va rd1 • 

. BA~KAN ~ Ba§ka ? 

~AHiT NESLIHAN KISAKltREK - Bu kadar efendim. 

BA~KAN - Bu da ,...1§ te ortlilU oden_ekten. 
Mesela siz bir kad1ns1n1z. 

§AHIT NESLiHAN KISAKUREK - Kocam hapishanede idi. 

.. iA~KAN -- Ba §Vekalet Hususi Kalem Mlidlirti verdigine gore 
OrtUlti odanekten evvelce al1nm1§ olan 100.000 liranlni i§itti~iniz 
kaynaktan gclmesi icap eder diye dti~Unme-k ve oraya baglamak laz1md1r. 

~AHIT NESLIHAN KISAKltREK - Hay1r, Kocam1n durumunu nazar1 
itibarc alarak gonderilmi§tir, dedi. 

BA~KAN."" Bir diyecegini z var m1 bu ifadeye kar§l ? 

~imdi Kocas1 hapse girmeden de bir gok odemeler 
yap1lm1~, hapse girdikten sonra da yap1lm1§, bu nas11 oluyor ? Bir 
kimseye fiilen hizmet ctti~i zaman yard1m yap1labilir. Ceza evine 
giriyor, §ahsan yard1m yapabilirsiniz, San1k Adnan Menderes. Boyle 
Devlet parasiyle Ceza evindeki mahkuma yard1m yapmak nas1l olur, 
fiilen hizmet etmiyor ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Bu odemelerin hapis oldugu zamana 
rastlay1p rastlamad1g1n1 bilmiyorum. Olsa olsa ai~esini dugar oldugu 
zaruretten kurtarmak maksad1 ile yap1lm1§t1r. ' 

BA~KAN w Ba§ka gazeteciler de hapse girdi, onlara da yard1m 
yap1ld1 m1 ? 

SAN1K ADN.AN MENDERES ~ Talep etmediler. 

B.A§K.AN ~ Talebe ne llizum var ? Gazeteler ac1kl1 bir §ekilde 
ya2d1lar, aileleri gitti, ceza evi onlerinde fotograflar ~ekildi. 
Bu ac1kl1 ve teesslir verici durum en alakadar olmayan kimselere bile 
ula §m1§t1r. Onla ra da el uza tt1n1 z mi ? 

SANIK ADNAN MENDERES ... Mtisaade ederseniz arz edeyim: Bunlar 
beniw §ahs1ma vaki~ Ba§vekil s1fat1 ile agt1g1m davalar dolay1siyle 
mahkumiyete maruz kal1pta vaz geginiz bu davalar1n1zdan diye mtiracaat 
etmeleri halinde hig birini red etmedim, derhal sarf1n~zar ettim. 

ikincisi, §BYet bu sebepten dolay1 bir zarurete maruz kalml§ 
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olduklar1n1 ifade edip mliracaat etmi~ olsalard1, bu zaruretlerini de 
gidermek i~in mutlaka kendilerine yard1m etmekten geri kalmazd1m• 

.•I 

A A A 

BA~KA~ - ~ahsi davalardan 901ay1, veya amme davalar1ndan 
dolay1 da mahkum ol$nlar var. Yaz1 I§leri MlidUrleri patron olmad1k~ 
lar1na gore mahkum olduklar1 takdirde ~ocuklar1n1n nafakalar1n1 
teminle mlikellef olan kimseler var.Bunlar da bilhassa yard1ma muhta~ 
insanlard1r. Bu yard1m onlara da yap1ld1 m1 ? Umumiyetle ylizde yliz 
demiyorum; ekseriyet boyle olmas1 icabeder. · 

Bu,bu suretle izah edildi mi ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Bir talep kar~1s1nda bulunmad1m. 

BA9KAN - Buyurun. 

B.A9SAVC! - 1958 senesinde Necip Fazrl K1sakUrek hangi su~tan 
dolay1 acaba hapse girmi~tir ? 

~AHIT NESLIHAN KISAidJREK - 1957 senesinde Fuat KoprlilU'ye 
ha ka re t ten. 

BA9KAN - Buyurun. ~ 
~ahit,Ba§vekalet Hususi Kalem MlidUr Muavini 
Ercliment 'i ~ag1r1n. 

(~ahit Ercliment Yavuzalp huzura a11nd1). 

BA§KAN • Ad1n1z ? 

9AHiT ~ Ercliment Yavuzalp. 

BA~KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 

9AHIT imcii:MENT YAVUZALP - R1 za. 

B.A§KAN ... Ka~ dogumlusunuz ? 

§AHIT ERCi1MENT Yi~ VUZALP - 1924. 

BA~KAN ~ ~imdi vazifeniz ? 

§.AHiT rrnct1MENT YAVUZALP - D1~i~leri Bakanl1g1nda ~ube 
Mlid lirUyi.im. 

BAeKAN - Daha evvelki vazifeniz ? 

• •· A 

~liHIT ERCl1MENT YAVUZALP - Ba§vekalet Ozel Kalem MlidUr Yar .... 
d1mc1s1 !dim. 

BASKAN : San1klar1 tan1yor musunuz ? Akrabal1k ve his1ml1k 
gibi ~ahitlige mani bir haliniz var m1 ? 

A 

S.AHiT ImCtiMENT Y.AVUZALP ,. Tan1yorum, mani bir halim yok. 

BA~KAN - Yemin ettirecegim. 

· (9ahi t Ercliment Yavuzalp' e yemin e ttirildi). 
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BA~KAN ·cm Si ?.in Husu~.i Kaler]! MlidUr Muavini oldugunuz zaman,. 
lara rastlamayan devrelerde OrtUlU Odenegin kanunun maksad1 d1§1nda 
sarfedildigi iddia edilmektedir. Sizin de bu hususta §Bhit s1fat1 
ile bilgileriniz varm1§, ne biliyorsan1z soyleyin. 

,.. ~AHiT B'RCl1MENT Y.A VUZALP - Efendim., 1959 Ma rt ay1nda Ba§ve-
kalet teki bu va zifeye "Qa§lad1m. hyni senenin Temm.uz ay1na kadar 
hi~ bir para i9iyle alakadar olmad1m. Temmuz ay1n1 takip eden devre 
i~inde Ba§bakan1n Dl§ memleketlerden kitap ve giyecek e§yas1 i~in 
baz1 sipari§leri oldu. Kendisinin talimat1 lizerine bu sipari§lerin 
bedellerini kendisine bildirdim. Bedellerini bildirdig!m zaman bana 
muayyen bir miktar para verirdi. 

BA~K.AN ·20 Kim verirdi paray1 ? 

~I~HIT ERCt1MENT YllVUZi~LP - Ba.§vekil verirdi. Bu verdigi mik
tarlar bazen sipari§ bedelinin ayni olurdu, bazan aa bu bedellerden 
fa zla olurdu. Fa zla oldugu zaman, ha t1rlaya bildigime gore, 800 -900 
lira kadar olmu§tur. Bu paralardan ben verilmi§ olan sipari§ler igin 
masraf yapar ve bunlar1n mlifredat1n1 bildiren cetvellerini, yani 
evrak1 mUsbi telerini zaman zaman kendisine verirdim. 

BA~KAN - Kend isine mi ? 

~AHIT ERClTMENT YJWUZALP ~ Kendisine verirdim. 

BA9KAN ... Sizde kendisine ai t para bulunma z. m1yd1 ? 

9.hHIT BRClTMENT Y.AVUZALP - Ben de Hususi para olarak Temmuz 
1959 dan sonra RU bakiyeler bulunmu§tur, bundan ba§ka para bulunma
m1§t1r. Ortlilti Odenek i§iyle Mliste§arl1k me§gul olurdu. 

Bh~KAN - Sizin vas1tan1zla sarfedilen paralar1 kendisi mi 
verirdi ? 

~.AHiT ERCttr,rn;NT YiiVUZALP °' Evet kendisi verirdi. 

Bl~~KiiN .,,, OrtlilU Odenegin sarf1 nas1l olurdu ? 

~l1HIT ERCVMENT Yi~VUZALP - Ortlilli Odenegin sarf1, bi.iyUk k1s
m1 tabii MUste§arl1k vas1tasiyle yap1l1yordu.Fakat otelde ~e dig~r 
yerlerdeki klic;i.ik masraflar igin iki muvazzaf memurun yapt1g1 tali 
masraflar igin ufak avansler verilirdi. 1959 senesi Eyllil ay1 iginde 
bu ufak masraflar1 kar~1lamak i~in bir defa da bana verildi. Bu 
yap1lan masraflar1n listeleri yap1l1rd1 ve mahsup igin MUste§ara 
tevdi edilirdi. 

A v BA§KAN ~ Mesela sizin yapt1g1n1z odemelerin mahiyetleri 
nelerdir ? 

e1~HIT ERCtMENT YA VUZALP - ~ahsen bir odeme yapm1yordum. 
Muvazzaf memurlar taraf1ndan yap1l1yordu. Park Otelde verilen bah
~i~ler, Florya'daki masraflar, yeme ve igme gibi §eyler idi, umumi~ 
yetle kliglik miktarlar idi. 

BAeKAN ~ Eve ve KO§ke ? 
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A . 

§AHiT ERCliMENT YAVUZALP - Bunlardan bizim malumat1m1z yok-
tur. 

A BA~KhN - Kendisinin, Ba~vekalette bulundugu zaman §ahsi, 
za ti mas ra f la r l ? 

~AHiT ERCtfMENT YAVUZALP - Bana intikal edenler bu sipari§
ler olmu§tur. 

B.A~KAN ~ San1klar1n bir a1·yecegi var m1, bu ifadeye kar§1? 

S.AN!K AD~AN MENDERES .. Vazifede bulunduklar1 mliddet<;e gerek 
~ocuklar1m1n tahsili i~in, gerekse sair hususat i~in tediye yap1lma
s1 hususunda MUste§ara intikal ettirmek tizere her hangi bir talimat 
ve emir vermi§ miyim ? 

~.AHiT ERCliMENT YAVUZALP ~ Hay1r efendim. 

BA§KAN ~ Zaten bulundu?u zaman bira~ k1sa. 

B.b~SliVC! - .Adnan Menderes ifadesinde, bu §ahi t i<;in Banka
dan para ~ekmeye yetkili diyordu. ~imdi §Shide soral1m; acaba vergi 
bor~lar1n1n odenmesi i~in Bankadan benim nam1ma para ~ekin ve vergi 
bor~lar1m1 odeyin diye bir.soz sarfetmi§ mi, etmemi§ mi ? · 

~AHIT ERClTMENT Y~VUZALP - Boyle bir soz sarfetmedi. Esasen 
Bankadan para <;ekmeye selahiyetim yoktu. 

••• Yok. 
B.AgKAN - Sizin bir diyeceginiz var mi , ~hmet Salih Korur? 

Bu ifadeye kar§l bir diyeceginiz var m1 ? 
A 

S.AN!K ADN.AN MENDERES - Bankadan para <;ekme selahi~eti 
Ercliment beyde vard1r, demedim. 

BA§KAN .. Buyurunuz. 

(~ahit Erctiment Yavuzalp huzurdan ayr1ld1v. 

BA~KAN .. ~ahit Yurdanur Genya'y1 <;ag1r1nl 

(~ahi t Yurdanur Genya huzura al1nd1). 

B.A~KAN - Ad1n1z ? 

~l~Hi:T YURDkNUR G&NYA - Yurdanur. 

BA§KAN ~ Soyad1n1z ? 

~.AHiT - Genya. 

B.A§KAN - Baban1z1n ad1 ? 

~.AHiT YURDANUR GENY.A - Hayrettin. 

B.A§KJ:~N - Ka~ dogumlusunuz ? 

§.AHIT ~URDANUR GENYA - 1929· 
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BA§K.AN ;• N~ i§ yaparsin1z ? 

91rniT YURD.ANUR GENYJ~ - Ba§ Ve kale t Hus·usi Kalem Mi.idLlrlUgti 
§ e flerindenim. 

BAeKAN - Ne vakitten beri ? 

91rniT YURD.ANUR GENY.A .,. 1951 May1s1ndan beri. 

BA§KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz ? 

9AHIT YURDANUR GirnYA~ Tqn1yorum efendim. 
A 

BA§KAN- §ahitli@e mani bir haliniz var m1 ? 

§AHIT YURDANUR GENY.A ..- Yok •. 

(§ahit Yurdanur Genya'ya yemin ettirildi). 

S.ANIK ADNAN MENDERES MVDAFii BURR.AN .APhYD!N • Muhterem 
Reis beyefendi; hat1rlad1g1m1za gore bu §ahit dinlenmi§ bulunmakta
d1r• 

BA~SAVCt .,. Evvelce kendisini dinledik fakat, Adnan Menderes' 
in ifade ettigi para odeme §ekilleri hakk1nda kendisinden baz1 
sualier sormak icap etti.Biz de yeniden davet ettik. 

BA~K.AN - Bu mesele hakk1nda evvelce verilmi§ olan ara kara-. 
r1n1n ikinci maddesi §Oyledir: "Bugtin Ba§savc1l1k_ taraf1ndan adlar1 
bildirilen Neslihan K1saktirek, ErcUment Yavuzalp, Yurdanur Genya 
ve Mehmet Evliyazade'nin §ahit s1fat1 ile celp ve dinlenmelerine. 11 

Karar1 bu §ekilde vermi§tik. 

SAN!K ADNAN MENDERES MVDAFii BURHAN·APAYDtN - §u halde Reis 
beyefendi, evvelce d1nlenmi§ bulunduguna gore iddia makam1 hangi· 
noktada dinlenmesi laz1m geldigi hususunu mahkemenize ltitfen bildir.,. 
sin, ona gore isticvap yap1ls1n. 

BA§KAN ~ Ne olur yani, fazla bir §€Y soramaz m1y1z ? 

Buyurunuz efendim, hangi hususlar sorulacakt1r ? 

BAeSAVCI ~ Adnan Menderes, bu odemeler ve vergi borglar1 
ve diger ihtiyaglar1 igin dedi ki, "Ben Erctiment' e paray1 verirdim, 
bu masraflar1 yap diye; Yurdanur Genya ile beraberce yaparlard1." 
diye. Bu itibarla daha evvelki ifadesinde bundan bahsetmemi§ti. 
Bundan bahsedince, Yurdanur Genya'y1 dinletmeyi arzu ettik. 

BA§KAN - Bu nas1l olurdu ? 

~AHIT YURDANUR GENYA - Ge~en sefer de arzetmi§tim. Bxn, 
Ba§Vekilin devaml1 olarak maa§lar1n1 verdigi hakk1nda bir maluwat 
sahibi de~ilim. Ancak, ara s1ra para vermi§ ve bu §ekilde §ahs1 
ihtiya~lar1n1 bu para ile gordtirmU§ olabilir, diye arzetmi§tim. 
Bunlar1n hesab1n1n dn~rudan do~ruya benim taraf1mdan yap1ldi~1 
mevz~u hakikat degildir. 1958 ~ubat1na kadar Adnan Menderes'in 
§ahs1 hesab1 ile bir arkada§··· 
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BA9KAN .. Kim ? 

~.AHIT YURD.ANUR GENY.A - Hakk1 Altuncu, Bu ·arkada~ me§gul. 
olurdu. Fakat bu §ahsi hesab1n1n bizden ge~memesi demek de~ildir. 
Hususi Kalemde bulunmam1z hasebiyle §ahsi hesaplar1n bize intikal 
ettigi zamanlar olmu§tur. 

BA~SAVCI - ~ahit? §ahsi hesaplar diyor • .Adnan Menderes, 
ben omrtimde sUeter giymedim diyor. Beyefendiye slieter al1nm1§ diye 
bir kay1t var, beyefendiye pardesli diye kay1t var. Bu odemeleri 
yapan kimler, onlar1 soral1m. Bunlar kimler taraf1ndan al1n1yordu? 
Bu pardesUler, bu slieterler ? 

SANtK A DNAN MENDER ES MUD.A Fii BURR.AN AP.AYD!N - Bu s ua 1 
hakk1nda bir §eY arz edeyim l 

A 

~Uphe yok ki, bu ortlilti odenek davas1nda hakikat1n tam 
manas1 ile tezahtir etmesinde sizlerle mtittefikiz. Mlidafaam1zda bu 
hususlar1n daha parlak ve ag1k bir §ekilde ortaya g1kmas1 igin 
btitUn delillerimizi arz edecegiz. Yaln1z burada §Bhitlerin dinlen
mesi mevzuunda iddia makam1n1n geg~n celseden beri takip xtmekte 
oldugu hare~et tarz1, bu davan1n ruyetindeki gaye ile asla kabili 
t~lif bir mana ta§1mamaktad1r. Biz sizin kararlar1n1za daima riayet
kar1z. Bu hem size hUrmetimizden, hem de kanuna hlirmetimizden ileri 
geliyor.Fakat iddia makam1 kalk1yor, §ahide sual soracak yerde 
tefsirde bulunuyor.bugUn de tevcih etmi~ oldugu sualleri ge~en 
celsede sorulmu~ olan bir pardesUye kadar dti~lirmesi maksad1n1 ortaya 

·koymaktad1r •. 

BA9KAN cw Yani bu sual sorulmas1n m1 diyorsunuz ? 

SANIK ADNAN MENDERES MlfDAFii BURHAN AP.AYDIN ·• Esasen bu 
sual sorulamaz ki ve YUksek Adalet Divan1 da bu sualin tevcihine 
taraftar olmad1g1 kanaat1nday1m. 

SANIK ADNAN MENDERES MttD.AFI1 T.ALiT ASAL -- E'fendim, gegen 
celsede israrl1 bir surette bu sualin sorulmas1 hakk1ndaki Savc1l1k 
talebini Ytiksek Adalet Divan1 red etmi§ ve bu sual sorulmam1§t1r. 

~ . 
BA9KAN , §ahiticabederse, §Bhadetinin s1hhat1 ve samimiye~ 

tinin anla§1lmes1 igin s1k1§t1r1l1r. 

Gere~i gorli§lildli: Ba§savc1'n1n §imdi sorulmas1n1 istedi~i 
sualin §Bhide tevcihine oy birligi ile karar verildi. 

Buyurun efendim, tekrar sorun. 

BA~SAVCI - Adnan Menderes orttilti odenek masraflar1ndan 
kendisine ai t oldugu beyan edilen "Beyefendiye pardesli, beyefendiye 
pardestiltik kuma§, beyefendiye sUeter, beyefendiye 500 lira, beye~ 
fendi.ye 450 lira gibi" Qir sUrli odemeler ya p1ld1g1 anla§1l1yor. 
Sizin de boyle baz1 zat1 masraflar1 verilen bu paraya gore yapm1~ 
oldugunuzu anlad1k ki, bu pardesUltik kuma§, pardesu, slieter gibi 
§€Yler kim!ere a11n1yordu ? Bu noktay1 ogrenmek istiyoruz. Clinkli 
gayri me§rU yere para sarfedildigi anla§1l1yor, bunlar1 ag1klas1n? 
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· ~.AHiT YURD.ANUR GENYA .. Efendim, Ba§bakan1n masraflar1na 
.dogrudan dogruya ben muhatap olmamaktay1m. Bunlar ancak Kalemi 
Mahsus Mtidtirl~rine intikal etmektedir. 

§imdi bana sorulan perdesti meselesi ••• 

BA~KAN 2 Yaln1z pardesti meselesi degil, boyle stieter, 
beye fendiye nakden para gi bi §Eyler sarf evrak1nda gosterilmi§. 
San1k ~dnan Menderes ben zaten ytin ceket giymem diyor, o halde kime 
al1nm1§ ytin ceket ? 

~AHiT YURDANUR GENYA ~ SUeter, diger §€Ylerden malumat1m 
yoktur, kimin paras1 ile al1nm1§t1r bilmiyorum. Pardesti hakk1nda 
malumat1m vard1r. 

BA~KAN - Kac; pardesU ve hangi tarihte al1nm1§t1r ? 

~.AHiT YURD/1NUR GENYi1 <» Bir tane tahminen 1955 y1lla r1nda 
istanbul'daki Park Otelde bulunuyorduk, rahmetli Muzaffer Ersli bey, 
diger memu~1ar1n bu 1§1 yapamayacaklar1n1 Ba§vekil beye bi~ pardesU 
al1nacag1n1 ve bunun ic;in bir kag tane numuneyi al1p gelmemi soyle
diler. Beyoglu'ndaki muhtelif magazalardan bir kac; tane numune getir
dim. 

B.A~KAN .. Hangi maga zadan ? 

~l~HiT YURDANUR GB'NYA ~ Hat1rlad1g1ma gore Mayer Magazas1 
ve bir de cadde iizerinde sag tarafta bir magaza vard1, trenc;kot ve 
pardesu satard1, bir kac; magazaya daha ugrad1m, fakat ismini hat1r
l1yam1yorum, bu magazalar1n birinden bir kac; pardesii al1p Muzaffer 
Beye verdim. Muzaffer bey ald1, ic;eri gottirdti, Ba§vekil bey bir 
tanesini begendi. Odada o s irada Ba§bakan .Adnan Menderes vard1. 
Buradan da kuvvetle umuyorum ki bu pardesti kendileri ic;in al1nml§t1. 

BA~KAN - Bedeli ne kadard1 ? 

~AHiT YURDANUR GENYA - Tahmin ediyorum ki, 120 lira kadard1. 
Sonradan tahsisat1 mestureden verildigini ogreniyorum. Bunu da §U 
§ekilde ogrendim; Muzaffer Ersu, yapt1g1 masraf listesini Daktilo 
edilmek lizere kaleme verirdi. Bunu orada gordlim. 

BA§KAN - Hangi magazadan al1nd1g1n1 hat1rl1yabiliyor musu-
nuz ? 

~AHiT YURDANUR GENYA - Efendim, Liyon'a giderken sagdaki 
bir magazadan al1nd1g1ni biliyorum, fakat ismini hat1rlam1yorum. 

BA9KAN - Rengi nedir ? 

§.tlHi T YURDhNUR GENYli "" Ha t1rlam1yorum efendim. 

BA~KAN .,. Ba§ka bir ~ey var m1 ? 

BAgS.AVC! - Ba§ka bir §€~ yok. Yaln1z say1n .Avukat beye 
cevap vermek istiyorum. Sozde, davay1 ba§ka istikamete sevketmi§iz ••• 

BA§KAN - Yok efendim; soylendi • 
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SANIK .ADN.AN MENDERBS ,. Reis beyefendi, kalemi mahsus mlidii.-~ 
rtine bir pardesli a~1nmas1 i~in soyleyebilirim. kncak buhuri bedeli~ 
nin tahsisat1 mestureden odenmesi hususunda yahutta her hangi bir 
hususi masraf1m1n orttilti odenekten odenmesi hususunda ne Kalem 
Mahsus Mtidlirtine, ne de kalem mahsustaki diger zevat1n hi~ birisine 
bir talimat vermi§ de~ilim. Aksine, benim verdi~im talimat, benim 
hususi masraflar1m1 benden al1n1z, yolunda olmu~tur~ 

B.A§K.bN ,. Arna bilirki§i listesinHe pardesli bedeli olarak 
gosterilen miktar vesikaya mlistenittir. Orttilti odenekten sarfedil~ 
mi§ oldugu vesikaya mtistenittir. 

S11N!K ADN.AN_MENDERES ... Mlisaade ederseniz Reis beyefendi, 
bu hususi kalem mlidtirtinUn bir ·ha tas1 veya· gafleti olabilir. Ben 
1950 de ve ondan evvel bir ~ok pardesUler alm1§1md1r. Bunlar1n 
hepsinin bedeli ••• 

Bh~KAN ~ 1950 de orttilli odenek yoktu. 

SAN!K ADNAN MENDERES - 1950 den bu yana bu istisna te~kil 
ediyor • .Anla§1l1yor ki, bir yanl1§l1ga gelmi~ olacak. Kalemi Mahsus 
Mtidlirli sizin pardeslinlizlin bedeli 100 ~ 150 lira derde ve ben bunu , 
orttilli odenekten verin, ben bunu odemeyeceiim dedim. Bu kat'iyyen 
va ri t olama z •. 

BA~Kl~N -... Bir tane pa rdesH olsa yanl1§L1k yap1ld1 diyelim. 
Halbuki, birinci celsede okundu; Orttilti odenekten al1nan e§ya kalem 
kale.m okundu, 'bir tane de?il kt, miktar1n1n ne kadara balig oldugu,,.. 
nu gordtintiz. Birinci celsede bilirki§iyi buraya oturttum, benim 
tesbit ettigim miktarlar kesin vesikaya mlistenittir, dedi. Onun 
igin yanl1§l1k yoktur. 

S.hNtK .h DNi~N MENDERES .. o es nada ceva p a r z ettim. Ha ngisini 
b~n, benim i~in ~rttilti odenekten veriniz, diye bir §€Y s5ylemi§ 
degilim hi~ bir ?Brnan Reis beyefendi. 

BA~KAN ~Bu birinci celseye ait sorular1 Ahmet Salih Korur' 
dan sor,dum.Sizden de sordum, iki celse kadar evvel bir"oturumda 
Ahmet Salih K~rur'un ~ok mUteessir olara~ adeta isyankar 9ir §ekilde 
"Onun emri ile sarfetmi§imdir, onun emri olmadan hig bir §€Y sarfede-. 

. mem." dedi. O giinkti sarf da yliksek~e bir miktar idi.Bir kad1n ge.,1-
mi§ti, ev alm1§ taksidini odeyememi§··· onu da kabul etmediniz. 
Bilirki§inin dedi~ine"g5re her k~gtik masraf iQin Adnan Menderes'den 
emir a11nmazm1§, umum1 masrafa tabi imi§• Fakat miktar btiyUk olursa 
hususi olarak gider emir al1rm1§; demi§ti. Euna binaen, 70 • 100 -
700 lira degil ki ~;hmet Salih Korur kendi kendisine sarfetsin. Her 
halde sizin mtisaadeniz ols~ gerektir, dedi. Bunun Uzerine Ahmet 
Salih Korur kalkt1, isyankar bir eda ile size cevap verdi. · 

A . SAN!K ADN.iiN MENDERES ,.. ~imdi dogrudan dogrmya soylemek 
.. lazim gelirse, daha iptidada §U kadar milyon lira tutan sarfiyat1n 

yegan yegan Mtiste§ar taraf1ndan benden sorulup da sarf izninin 
al1nm1§ oldugunun aksini iddia etwiyecegim. Fakat, huzurunuzda boyle 
cereyan ettigini kabul etmeye imkan ve ihtimal mevcut degil. 

A 
BJ~~KAN ~ Hem aksini iddia ediyorsunuz, hem de muallakta 

kal1yor, diyorsunuz ? 
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SiiN!K .ADNAN MENDERES .. Bak1n1 z ifadelerinde tefavtit var. 
300 liradan a§ag1 olursa sarfedilir ••• 

BA§KAN - ~ahit Mehmet Ozdemir Evliyazade l 

(§ahit Yurdanur Genya huzurdan ayr1ld1). 

(~ahit Mehmet Ozdemir Evliyazade huzura al1nd1). 

BA§KAN - Ad1n1 z ? 

§.AHiT ~ Mehmet Ozdemir Evliyazade ~ 

BA§KAN .. B~ban1z1n ad1 ? 

§AHIT MEHMET OZDEMIR EVLIYAZADE - Neja t. 

B.11~KAN · - Ka<; dogumlusunu z ? 

§.AHiT MEHMET OZDEMIR EVLIY.£1ZADE .. 13~6. 

BA~KAN .. ~imdi ne i§ yap1yorsunuz ? 

~AHIT MEHEET OZDEMIR EVLIYAZf~DE .. Se rbes tim. 

B.L1~Klrn - Milli Emniye tte falan c;al1~m1yorsunuz ? 

§l~HiT MEHMET OZDEMIR EVLIY.AZAPE ,. Hay1r. 

BA9KAN - San1k Adnan Menderes'i ve Ahmet Salih Korur'u 
tan1yor musunuz ? 

" BA§Kf~N ·2 .Akrabal1k, h1s1ml1k gibi §Bhi tlige mani bir hali .. 
ni z var mi ? 

9.c1HIT MEHMET OZDEMIR EVLIY.AZADE ...; 1~anan Mend er es, annemin 
halas1n1n ofludur efendim. 

BA§KAN - Yemin ettirecegim. 

(§ahi t Mehmet Ozdemir Evliyazade'ye y/emin ettirildi). 

. BA§KAN - Or ttilli Odenegin maksa t d1~p sarf edildigi iddia 
edilmektedir. Sizin §ahit s1fat1 ile bilgileriniz varm1§, ne biliyor~ 
san1z &oyleyiniz. 

§AHIT MEHMET OZDEMIR EVLIYAZADE ~ Bunun hakk1ndaki bilgim, 
Ba•ri ~kta§'ln bendenize tevdi etmi§ oldugu 2000 lira dogrudan dog~ 
ruya bu mevzuun tamamen dahilind~ sarf edilmi~tir. Yani istihbarat 
bak1m1ndan sarf eQilmi§tir. Sap1k ideolojilerl·e yap1lan mlicadeleler"" 
de kullan1lan imkanlara sarf edil~i~tir. Yaln1z bunlar1n ag1klanmas1 
memleketin yUksek menfaatlerine mani te§kil eder. 

BA§K~N - Tahsilin ne kadar ? 
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§.l1HiT MEHMET OZDEMIR EVLiYAZl1DE "" Yliksek, Siyans poli tik. 
I\ 

B.1~9K,'~N,,.. Milli Emni~ette mi ~al1§1yordunuz? Sizin hakk1'"-
n1zda bir de karar var. Mill1 Emniyette ~ali§lP ~al1§mad1g1n1z1 
ta hkik edecegi z. 

§.i~HiT MEHFET OZDE~dR EVLIYJ~ZhDE - Efendim, bendeniz dli~likom 
ler zaman1nda intisap etmi§ degilim. 1946 da, en k1ymetli bir devir~ 
de intisap etmi§imdir. 

Bh~KAN - Hangi tarihten hangi tarihe kadar ? 

§1UITT MEHM6T OZDEMiR EVLIY.f1ZtrnE ,. Bend eni z e fendim, buraya 
dli§likler zaman1nda intisap etmi§ defilim. 1946 da en k1ymetli bir 
devrede intisap etrni§imdir. 

BA~KAN ~ Size hangi t8rihten hangi tarihe kadar bulundunuz 
diyorum. 

§.HHIT MEHMET OZDEMIR RVLIY.A2'\DE - 946 ve 953. 95'3 de i§le·-
rin bozuk gittigini gordlim ve teokitlerim! yapabilmek iQin ayr1ld1m. 
Say1n Reisimiz, benim kadar hakikatleri kendilerine soyliyen bu 26 
rnilyon i~inden kimse ~1kmam1§t1r. Kendisi bana daima ac1 yalak derdi. 

BA§KAN ~ Kendisi kim ? Kendisi derken daima isim soyleyin. 
I 

• • • • • I\ 

~u;HIT MEHMET OZDEMIR EVLIY.AZf~DE .,. :·.c1l1 yalak tabirini, 
hakikaten benim kotli haberleri getirrnem dolay1siyle soylUyordu. 
Onun i~in kendilerine daima bu hakfkatleri soylerdim ve kendileri
nin etraf1n1n kotU insanlarla sar1ld1g1n1 ••• 

BA§K~~ N .,. Bu ••• 

~liHIT MEHMET OZDEMIR EVLIYJ~ZADE -.. Bu meyanda ••• 

B.i~~Ki\N ,,. Dur, dur ben sora ca gim. Ne a cele ediyor sun ? 
9imdi, boyle hakikatleri soylediginiz §eylerden 

bir ka~ cUmle soyleyin bakal1m. 
• • • • • I'\ A 

~.hHIT MEHMET OZDEMIR EVLIY.~Zi\DE ... Mesela, M:J.111 Emniyet 
Ba§k~nl1~1na, Askeri Mahkemece mahkum olmu§ ve ksker1 Temyizce 
Mahkumiyeti tasdik edilmi~ bulunan BehGet Tlirkmen gibi bir zat1n 
getirilme~i ile memleket menfaati peri§an olur, demi§imdir. 

Ikincis1; Fa tin RU§tli .Zorlu gibi gayet dli§lik ve her ttirlU 
fenal1g1 irtikap edecek bir insan1 kabinesinde tutmamas1n1, soyle~ 
mi§tim. Memlekete yap1lan fenal1klar1 ve btittin vurgunlar1 soylemi§im-

· dir. Kendisinin etraf1n1 h1rs1zlar1n ve fena insanlar1n sard1g1n1 
soylemi§imd-ir. Fakat onlar1n tezvirleri yiizlinden en sonunda Reisicum
hura hakaret ettim diye beni zindanlara att1lar. Sonra Londra U~ak 
kazas1ndan donti§lerinde kendilerine partinin de~il, memleke~in adaml 
9lun ve memleket iGin ~al1~1n dedim. Gazetecileri affedin, Ismet 
!nonti ile daima temas edin, hatta Londra donli§lerinde hdnan Menderes'i 
Inonli'ntin kar~1lamas1n1 Reisicumhur sureti kat'iyede istemiyordu. 
Ben israrla bunu temin ettim,.Bu vaziyeti Erctiment bey de bilir, 
kendisi burad8d1r, sorabilirsiniz. N~m1k Gedik koruma. ekibine, i~eri 
girmek isterse vurunuz demi§lerdir. Ink1laptan sonra Istanbul Valisi 
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bey mtijde olsun, Ethem Yetkiner'in kasas1nda seni mahv ve peri~an 
ctmek igin haz1rlanm1~ vesik~lar buldum.·Bu da vatanperverliginin 
misalidir, dedi. Bunlar Mill* Birlik Komitesine tevdi edilmi~tir. 
Blitlin bu ba§1na gelenler ahlaks1z bir (.Anturaj'1n) eseridir. 

BA~KAN - Milli Birlik Komitesine intikal eden vesikalardan 
birisini soyle ? 

9.AHiT MEHMET OZPEMIR EVLIYAZADE - Beni takip ediyorlar, 
refikam1 takip ediyorlar. Bunlar1 telgrafl~ hem Ercliment Yavuzalp'a 
h~m da kendilerine yazm1•1~d1r. 

BA~KAN ~ Bu 1953 e kadar devam etmi~, ondan sonra ayr1ld1-
n1 z mi ? 

Benim sozlerim duyulmuyor mu ? 

,. 9AHiT MBHMET OZDEMiR EVLIY.AZADE .. Zat1alinizin soyledikleri-" 
ni flu olarak a11yorum.Tam gelmiyor. 

B.A9KAN ~ 1953 den sonra ayr1ld1n m1 , diyorum ? 

~.AH±T MEHMET OZDEMIR EVLIY.AZADE - Evet. 

BA~K.AN "" Ondan sonra Milli Emniyette gal1~mad1n m1 ? 

9.AHIT MEHMET OZDEMIR ~VLIY.AZ.ADE - Fiilen gal1§mad1m. Fakat 
benim gibi bir teknisyenin maluma~lar1na mliracaat etmi§lerdir~'Tek
ni syen a rkada§lar gelip benim maluma tla r1ma mUra ca at ed erlerdi-• 

B.A9K.AN ""Mikrofon iyi c;al1§m1yor her halde, dlizeltsinler. 
Bir beyanat veriyorsunuz. Ne diye beyanat ver-

mi§tini z ? 

9.AHIT MEHMET OZDEMii~ EVLIY.AZADE{ - 4 Mart 1954 de bir beya""' 
nat ne§rettim. K1saca arzedeyim, sizi fazla tasdi etmiyeyim- Dedim 
ki; "Size veda ediyorum, a r ti k ya n1n1 zda durmuyorum; dli§ma nla r 
yan1n1z1, etraf1n1z1_kapatm1§lar;.h1rs1zlar,oportunistler taraf1ndan 
sar1lm1~s1n1z; son olarak ikaz1m Inonli'niin saflar1na ge~in!z" dedim. 
Bu ag1k olarak 14 Mart 1954 tarihinde blitUn gazetelerde ilan edildi. 
Bunun lizerine, dogrudan dogruya bendenizin bir zaaf1m olsayd1, her 
devirde aran1r. Kendilerinin devrinde her Vekil beni adeta mikroskop 
ile ta kip ed erdi. 

BA~KAN - Nic;in ? 

~AHITMEHMET ~ZDEMIR EVLIYAZADE - Bir ~ey yapay1m da beni 
yakalas1nlar, diye. 

BA9KAN 00 Sonra ne oldu ? Milli Emniyetteki hi zmetlerine 
mukabil 2000 lira verildi deniyor ? 

§AHIT MEHMET OZDEMIR EVLIY~ZADE - Bendenizln sarfettigim 
paralar yemin ve kasem ederim ki yerinde ve me§ru olarak sarfedilmi~ 
pa rad1r. 

BA$KAN - Qok heyecanl1 soylliyorsun.Adnan Menderes'le ara
n1 zda bir va zgec;ti var her halde ? 
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A 9AHIT MEHMET OZDEMiR EVLIYAZADB ~ Kendileriyle hig bir 
§ahs1 gegmi§im yoktur. En son olarak kendilerini ziyaret etmek 
i~tedigim zaman zorla giriyordum. 

B.A~KAN .. ~ahsi bir va zgec;tiniz yok mu idi ? 

~AHIT MEHMET OZDEMirt EVLIYAZADE .. Boyle bir §eY olamaz. 
Qlinkti ben daima vatana ve memlekete muvaffak olmas1na gal1§t1m. 
Fakat etraf1 kendisini bu hale getirdi. 

A BA9KAN - Aran1zda hususi bir geldi gegti falan var m1 idi? 
Mesela para istersiniz, istediginiz paray1 vermez, ondan sonra kenao 
disine k1r1l1r dli§man olursunuz. · 

§.AHIT MEHMET OZDEMIR EVLIYAZ.ADE - Ben Kalem kag1da dli§memi§, 
memleketin milyarlar1 k1ymetinde s1rlar biliyorum. Boyle tig be§ 
kuru§a tenezzUl edeqek insan degilim. 

BA~K.AN ~ Demek ki, boyle bir geldi gegtiniz yok. 

~11HiT MEHMET OZDEMIR EVLiYAZADE Qlt Hay1r boyle bir §eYiqii z 
yok.Yaln1z ben etraf1ndaki namussuzlar ve h1rs1zlarla yegan yegan 
mlicadele etmi§ bir insan1m. Ve kendisine ••• 

A 

BA 9 KAN ,. Bl r a k1 n a r t 1 k , ka fi • 

SANtK AON.AN MENDERES,.· Yegenim Ozdemir heyecanl1d1r, asabi
dir, kendisini ma~Ur gormek laz1md1r. ifadeleri kar§lS1nda Soyleye~ 
eek bir §eY yok. Odenek mevzuudur, bu.· 

B.P~9KAN .. Siz ·.Ahme t Salih Korur ? 

SANtK .i1HMET S.hLIH KORUR ·- Hay ir. · 

BA9KAN - Buyurun. 

9ahit Orban Seyfi Orhon'u gag1r1n Z 

" (~ahit Orhan Seyfi Orhon huzura al1nd1). 

BA~KAN ,,. .hd1n1 z ? 

~AHi 1r -- Orhan Seyfi Orhon. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 

eAHIT ORffoN SEYFi ORHON - Emin. 

BAgKAN - Ka~ dogumlusunuz ? 

~.AHI T ORRAN SEYF1 ORHON ... 1890. 

BA~KAN ~ ~imdi ne 1~ yap1yorsunuz ? 

~AHIT ORRAN SEYFi ORHON ~ Muharririm efendim. 
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BA9KAN - Nerede ? 

~AHiT ORRAN SEYFi ORHON - Havadis Gazete~inde. 

BA~KAN - Akbaba'da yazm1yor ousunuz ? 

9AHiT ORBAN SEYFi ORBON ~ Qok zamand1r yazm1yorum, sekiz 
seneden beri. 

BA9KAN·' - San1klar1 tan1yor musunuz ? Akrabal1k ve h1s1ml1k 
gi bi ~a hi tli ge mani bir ha lini z var ml • 

~.ABIT ORB.AN SEYFi OR;HON - Tan1yorum, yoktur efendim. 

BA§K.AN .,. Yemin ettirecegim. 

(§ahit Orhan Seyfi Orhon'a yemin ettirildi). 

BA9KAN ~ OrtUlli odenegin kanunun maksad1 d1~1nda sarf edil
digi iddia edilmektedir. Sizin de fJahi t s1fat1 ile bilgileriniz 
varm1~. Bilhassa size bu odenekten odemeler yap1lm1~ 1 ne biliyorsa
n l z s oy 1 ey in • 

9ABIT ORRAN SEYFi ORBON - Efendim, Ortlilli Odenekten hi~ 
bir ~ekilde talepte bulunmad1m. Yalniz 1950 de Mebus olamay1nca 
uzunca bir mliddet s1k1nt1l1 ve i~siz bir durumda kalm1~t1m. Bu 
vaziyetimi zannederim o zamanki Blikumette anlam1~ olacak ki, galiba 
benim nagiz §ahs1ma kar§l ehemmiyet vermi§ olacak ki, bana hig bir 
talepte bulunmaks1z1n kendiliginden bir yard1mda bulundu. Bat1rla
d1g1ma gore 1500 lira kadar. Ben bunun miktar1na degil ama, manas1na 
te~ekklir etmi§tim. 

B.A§K.AN - Ba~ ka ? 

§ABIT ORBAN SEYFI ORBON - Bir de ".Akbaba" mevzuu vard1r. 
0 s irada Yusuf Ziya bey "Akba ba" gaze tesini ~1karma k 1 s tiyorduk. 
Vaktiyle de bu gazeteyi ~1karm1§t1· • Bana da bu gazeteyi ~1kar1n 
dediler, ben de istiyordum zaten.Bu s1rada bir gazetenin olmas1 
benim i~in de iyi-idi. Akbaba'y1 tesis i~in laz1m gelen sermayeyi 
Uzeyir Avunduk bey vermeye muvafakat etmi§ti. Uzeyir Avunduk beyle 
kendi idarehanelerinde bulu§tuk. Mli§terek bir bor~ senedi vererek 
25.ooo lira ald1k. Kendisi bu senet kar§1l1g1 Bankadan paray1 ald1 
ve bize verdi. Fakat benim .Akbaba ile ~lakam ~ok k1sa sLlrdU. Ben 
o s1rada Ankara'da oturuyordum.Akbaba Istanbul'da ~1kmaya ba§lam1§t1. 
20 Mart 1952 de Akbaba'n1n ilk nlishas1 ~ikt1. Ben de 14 kgustos 1~52 
de Ankara'dan yaz1 gonderiyordum, bu tarzda buna devam etmege imkan 
olmad1. Yusuf Ziya beyE gazetenin imtiyaz1n1,ismini, konulmu§ olan 
sermayesini, bor~lar1n1 ve blitlin haklar1n1 devir ederek ondan bir 
ibra senedi ald1m. Dort bu~uk, be§ ay sonra bu gazeteden ayr1ld1m. 
Ondan sonra gazetenin inti§ariyle hi~ bir suretle alakadar olmad1m, 
o zamandan beri gene alakadar degilim. 

BA~KAN ~ Bu kadar, oyle mi ? 

§.AHIT ORHAN SEYFi ORHON ,. Bu kadar. 

BA~KAN - 25 bin liray1 Uzeyir ~vunduk nereden vermi§ ? 
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~1rniT ORHhN SEYFi ORHON - ttzeyir Avunduk o zaman tticcard1. 

BA~KAN -... 9ahsen mi verdi, parti ile a1akas1. m1 var ? 

. . ~ 

~.AHIT ORHliN SEYFI ORHON - Par ti ile a~aka s1 var ama o za man 
da var n11yd1 bilmiyorum,. Belki va rd1 • .Akbaba gaze tesinin yeni iktidar 00 

da bulunanDemokrat Partiye kar§l, herkes gibi sempatisi vard1. Belki 
de bu sebeple para verilmi§tir. Akbaba maruf bir gaz·ete idi. Bunun 
Parti cephesinden g1kmas1 isteniyordu. 

.. BA~KAN .. Bu 25 bin lira nereden oden!ii§ti, Ortiili.i odenekten 
mi, Uzeyir Avunduk §Bhsen mi odedi ? 

. 
~AHiT ORHJ~N. SEYFi ORHON -- Ya z1hanesinde ald1k, ortiilii ode

nekten zannetmiyorum, belki Demokrat Partiden alm1§t1r.,. 

" BA~KAN 311 £ilakis Demokrat Parti OrtiilU Odenekten al1rml§ 
·ve sonra vermezmi§• 

§AIDT ORH.i1N SEYFi ORHON - Bendeniz bilmiyorum.Biz senet 
verdik, bor~tu her zaman alabilirdi. 

BA§KAN - O ilk 1500 lira mebus g1kamad1g1m ve s1k1nt1da 
kald1g1m zaman benim §ahs1ma bir ehemmiyet atfetmi~ olmal1lar ki, 
kendi kendilel'ine verdiler, dediniz. ~iiphesiz kaleminizin degeri var. 

Halbuki sizin inonii hakk1rrla bir kitapg1g1n1z var. Hiicum, 
hicivler. HerAhalde o ~ok ho§a gitmi§ olacak ki, bu 1500 liran1n 
verilmesinde amil olmu§tur. 

~hHIT ORHhN SEYFi ORHON ,.. Efendim, bu hicivler yanl1§ suret
te aksettirilmi§ olacak size. Bu hicivleri ben Halk Partisi zaman1n~ 
da yazd1m, Halk Partisinin i~ bi.inyesi i~in yazd1m. Halk Partisinin 
al eyhinde ya zmad1m. · 

BA.~KJ~N °' iktidar zaman1nda yazd1klar1n1z ne~redildi. 

~.AHiT ORW~N SEY Fi ORHON - Tabii. 

BA~KAN - Bu yaz1n1, falan tarihte de §Oyle yapm1§t1r diye 
kar§1la§t1rma yapt1lar. 

gAHiT ORRAN SEYFI ORHON - Bir ~ey arz edeyim ki; Bu kitab1n 
ba§ taraf1nda bu kitab1 izah eden 4 sat1r vard1r. Bu kitap ne i~in 
yaz1lm1§t1r, hususunu burada daha iyi bir §ekilde size oradaki kadar 
bugtin ifade etmi§ olamam; 

A 

BA~KJ.N .,.. Bunun kar~1la§t1r1lmas1 yap1ld1. Bu davan.1n dir6kt 
mevzuu d egil. 

Boyle sizin, 1500 liran1n, dogrudan dogruya Mebusluktan 
~ekilince s1k~nt1da kald1~1n1z anla§1ld1, §ahs1n1za verilen de~erden 
dolay1~ kaleminiz degerlidir bu inkar edilemEz, qahs1ma kar§l gosteri
len degerden dolay1 verilmi§ dediniz, onun igiB diyorum, yoksa direkt 
mevzu degil. 

~imdi bizde bir mektubunuz var, okuyun o mektubu l 

(''Yusuf Ziya Or ta~ ile hkbaba 'n1n •••• " diye mektup okundu). 
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BA~KbN - Bir dakika, yani oyle parti d1§1nda ~ikarmak 
degil, muhalefete kar§1 incelik ve zarafetle kar§l koymak. 

§AHiT ORRAN SEYFi ORHON .. Bunu hat1rl1yamad1m. 

BA~KAN - Gosterin, el yaz1s1 ile yazm1~ gorslin. 
. " ~AHiT ORRAN SEYFi ORHON - Inkar etmiyorum, ltizum yak. 

BA§KAN ~ Bak1nca daha iyi hat1rlars1n1z. 

(Mektup ~ahit Orban Seyfi Orhon 1a gosterildi). 
_,,. • • ,. A 

~.~HIT ORRAN SBYFI ORHON ·- Inkar etmiyorum. Tek imza ile 
boyle bir mektup vermeme ltizum yoktur. QlinkU biz gazeteyi.Demokrat 
Parti cephesinden <;1kartacakt1k, bu partiye kar~1 sempatimiz vard1. 

BA~KAN - ~u mektubu okuyal1m ! 

(Mektup tekrar okundu). 

~AHIT ORHAN SEYF! ORHON - Bu gayet tabiidir. 

BA§KAN ~ Ona hizmet i~in g1kar1yoruz, d~yorsunuz ? 

§AHiT ORH.lrn SEYFi OBHON - Mlicadele eden iki parti vard1: 
Biz Demokra t Pa rti cephesind en g1ka r ta ca kt1k. 

BA~KAN ~ Bu orttilti odenekten yap1lac~~ masraflar devletin 
eroniyeti igin yap1lacak masraflar olmas1 l~z1m, yok.sa sizinkinde 
oldugu gibi parti i~in yap1la~ak masraflar degil. 

Okuyunuz, devam edelim. 

(Orhan,Seyfi Orhon'un yazm1~ oldugu mektubun okunmas1na 
devam olundu). 

BA~KAN - Q1karsa geriye bir para verecek degiliz, demek 
is tiyorsunuz. 

~.AHIT ORRAN SEYFi ORHON .• Arzettim. Ben dort ay sonra 
gazeteden ayr1ld1m. 

BA§Ki1N - Bu 25.ooo lira iade edildi mi·? 

"~i~HIT ORH11N SEYFi ORHON - Ben 4,5 - 5 ay sonra gazete ile 
blitlin alakam1 keserek ayr1ld1m. 

Esasen kendisini te§hir i~in buraya getirmiyoruz. Bizim 
blitlin gayemiz bu al1nan 25 bin lira ile 1500 liran1n hangi maksatla 
kendilerine verdiklerini ogrenmek i~indir. 

BA~KAN - Buna ~tiphe yoktur. 

~11HIT 0RHAN SEYFi ORHON .. hkbaba 'n1n g1kmas1 i~in ••• 

B.A~Ki~N .._ San1klar1n bir diyecegi var mi ? Yok ••• Buyurun •.• 

(~ahir Orban Seyfi Orhon huzurdan ayr1ld1). 
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A 

B.A~K.AN .. ~imdi .Adnan Mend er es' e soylliyorum: Talat Pa§a 
merhum, sizin elli sene evvelki seleflerinizden say1l1r. 0 Osmanl1 
Devletinin Sadrazam1 idi, siz de Ba7vekillik yapt1n1z. 

Dlinya Gazetesinin dtinkli "Pazar konu§mas1nda" yay1nlanan 
yaz1n1n 4.~ 5,..sat1r1n1 okuyaca~1m: 

. "Talat Pa§a Sadra zam iken kendisine milhlirdarl1k eden Hasan 
beyA bir tan1d1~1m1n ba~as1 id1~ Ay1n son gUhlindeyiz. Hasan bey , 
Talat Pa9a'n1h yan1nda: 

- Bir liran var ml , Hasan Bey ? Yar1n ayl1g1m1 a11nca 
veririm. 

Evinden para istemege gelmi§lerdi.Talat Pa§a Sultanahmet 
yak1nlar1nda kiral1k bir ah§ap evde otururdu. Sadaret konaf1nda 
kalmazd1; Hasan bey arand1, buldu ve paray1 verdi. Ak§am ~ocuklar1-
na gozleri ya§ararak diyordu ki: 

- O s1rada kasBm1zda ve Sadrazam1n emrinde tahsisat1 mestu~ 
red en 5o al tin vard1." 

A 

~imdi Sadra zam mer hum Talat pa §8 ile MU.hlirda r Hasan bey_ 
kar§l kar§1ya • O s1rada evden para istenmi§, Sadrazam evden ~1kar
ken para b1rakamad1g1 gibi istenince de para bulamam1§, Mlihtirdara 
bir lira odlins ver yar1n ayl1k al1nca veririm demi§• Bunu is. tedi~i 
anda emrinde 50 bin lira tahsisat1 mestureden para varml§· Hasan 
bey bir lira odlin~ paray1 getirip vermi§ ve bunu goz ya§lar1 ile 
evde ~ocuklar1na anla tm1§. · 

I§te bu vak'a 5o sene sonra burada okunuyor. Elli sene 
evvelki tahsisat1 mesture bu vaziyette imi§• 

SANIK .AON.AN MENDERES .. Mtisaade· ederseniz, bunlar menkibeler .. 
dir. Menkibeleri anlatmaya gidecek olsak bizim de soyliyecegimiz . 
bir ~ok §eyler olacakt1r. Mlisaade buyurursan1z acaba o zamanki 
Ba§vekillik tahsisat1 ne kadard1, onlar1 bir kar~1la§t1rsak ? 

. . A 

BA~KAN - Talat Pa§an1n dlirtistltigti hakk1nda hi~ bir §ey 
soyliyemezsini z. 

A A . 

Si~NIK AON.AN MENDERES cw Talat Pa§ a 'y1 hlirmetle anmak la z1m 
gelir. Oturdugu ah§ap ko§kti de bilirim. Ben de li~ sene kendi evimde 
oturdum. 

B~§KAN -- Ben burada tarihi bir vak1ay1 zikrettim. Yoksa 
burada Talat Pa§a hakk1nda bir § ey soylemek i~in 1e~l. 

§ahit Mehmet ~zdemir Evliyazade 1nin Milli Emniyette vazife
si olup olmad1g1 hakk1nda yaz1lan mtiaekkereye cevap gelmemi§ oldugu 
gtirlildti. . 

, BA§SAVC! - Efendim, kendisi huzurunuzda ag1klad1. Bizim -
, yapm1§ oldugumuz tetkikata cevap gelecektir. Bizim yapt1f.1m1z tet

kikat, kendisinin ifadesi 1953 y1l1na kadar Mill1.Emniyette ~al1§~ 
t1g1n1 gosteriyor. 

Makam1m1za gelmi§ bulunan ilq ,ya.zi vard1r. Birisi Ytiksek 
Soru§tUrmadan geliyor, biris1 de Milli Birl1k Komitesinden.Bunlar1 
takdim ediyorum, duru~mada okunmas1n1 rica ediyorum. 

/_ 
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BA~KJ~N - Milli Birlik Komi tesi irti bat Btirosundan gelmi§ 
olan 2 Aral1k 1960 tarihli yaz1s1 ve buna bagl1 hnkara'dan ~ekilmi§ 
olan tel okundu. 

(orttilti Odenekten 600 lira diye okundu). 

B.A~KAN - Var m1 buna kar§l bir diyeceginiz? • 
SANTK ADNJ1N MENDERES - 600 lira a caba sarf evrak1ndan hangi 

maksatla Saim Beye verilmi§ bu c1het1 tahkik etmek mtimktindlir. 

B.AsS.AVCt ,, Saitn beye .§ahsi bir davadan dolay1 ode~e yap1l
m1§, iki defa hnkaraiya gelm1§• Mna bu odenegi alan zat gazeteleri 
okudugu ve radyoyu dinledigi zaman "Bu paray1 kendisinden ~dd1g1m1 
zannediyordum, halbuki ortlilli odenekten al1nm1§.Ben buna hak kazan
mad1m. Onun i~in iade ediyorum. Kendisinden alacag1m1 a11r1m" diyor •• 

A 

SANtK ADN~N MENDERES .,. Hat1r1~da kald1r1na gore, re$ml s1fa-
' t1m ve vazifemi alakadar eden bir -§eydir.Her halde vesikas1 vard1r, 
bulunmas1n1 1stiyorum. Yoksa hususi i§lerim i~in .Avukatlar'1ma ver
digim paray1 kendi kesemden vermi§imdir. 

B.l-i~KAN - Bakar1z, .Avukatlar tetkikatlar1n1 yaparlar, biz de 
tetkik ederiz• 

BA~SAVC! - frttilti odenekten Demokrat Parti i~in yap1lm1§ 
10.000 liral1k bir odeme Basri Akta§'a verilmi§• Basri Akta§ gotlir
mli§ bunu Demokrat Partiye vermi§, bunun hakk1nda Ytiksek Soru§turma 
Kurulunun 30/11/1960 tarihli yaz1s1 ve bunun eki olan Basri Akta§'1n 
ve hhmet Salih Korur'un mazbut ifadelerinin"o~unmas1n1 rica ediyoruz. 

BA~KAN - Ilk olarak ~hmet Salih Korur'un ifadesini okuyal1m. 

C9an1k Ahmet Salih Korur'un ifadesi okundu). 
f~ 

BA§SAVC! - Basri hkta§'da a§ag1 yukar1 ayni §eyleri soylliyor. 

BA§KAN - Basri hkta§'1n ifadesini de okuyal1m. 

(Basri i'.kta§ 1 1.n ifadesi okundu). 

BA~Kl~N - Boyle bir §ey. Buna bir diyecek var m1 ? 

S.ANIK .ADNAN MENDRRES - Demokra t Pa rtiye bir tak1m odemeler 
yap1ld1g1n1, ·_esasen ifade ve arz etmi§ bulunuyorum .• 

B.A~K.AN .~ Yusuf Ziya Or ta~ bir ra por gond ermi § bulunuyor • 

. BA~SAVCt - Yusuf Ziya Orta~, esasen Orhan Seyfi Orhon'un 
§ahadet ettigi mevzu hakk1ndaAbilgi verece~ti. Mektupta da,Orhan 
Seyfi Orhon'un izah1ndan da hadise l§lkland1r1lm1§t1r. Hasta olan 
bu zat1n dinlenilmesinden vaz ge~ilme~ine karar verilmesini rica 
ederim. 

B.A~K.AN .,. Siz de va z ge~iyor musunuz ? Usuldendir, diger 
tarafdan da sorulur. Mlidafiler ve san1klar da vez ge~iyorlar mi ? 
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Mtidafiler ve san1klar da dinlenilmesindcn vaz ge~tiler. 

GEREGi GORU~tLDU: 

Ba§savc1l1kla san1klar1n ve mUdafilerinin muvafakatlar1na 
ve bugtin dinlenen Orhan Seyfi Orhon'un §ahadetine gore §ahit Yusuf 
Ziya Ortag'1n dinlehmesinden vazge~ilmesine oybirligi ile karar 
verild~. . A . 

Ba§ka; tevsi1 tahkikat hakk1nda istekler ? 

B.A§S.i;vct .,. TevsiJ. tahkikat hakk1nda bir talebimiz yok. 
Yaln1z bize San1k ~hmet Salih Korur Vekili taraf1ndan bir dilekge 
sureti verildi. 212.000 ktisur lira Ahmet Salih Korur'un zimmetinde 
gorlinliyor. san1k Vekilinin yapml§ oldugu tetkikata gore bu 212.000 
liran1n sarf yerini tesbit etti~ini, bu itibarla bu hususun bilir
ki§i taraf1ndan yeniden tetkiki 1cap ettigini bildiriyor. Biz bu 
dilekgeyi tamam1 ile tetkike imkan bulamad1k. Mtidafaa bak1m1ndan 
bu dilegin tetkikiyle icap ederse Bilirki§iye tetkikat yaptir1lma~ 
s1n1 temin igin mlinasip bir mehil vetilmesini istiyorum. 

BA§KAN - Bilirki§iyi buraya gag1ral1m siz de tetkikat1n1z1 
yap1n1 z. 

(Mlida filere hi taben:) Sizin taraf1n1zdan tahkikat1n tevsii 
hakk1nda bir istek var m1 ? 

S.irnIK AHME'r 8.ALiH KORUR MUDi~Fii ORRAN t>ZENQ ... Efendim, 
Bilirki§i raporunun 13 lincli sahifesinde kasaya giren 212.000 lira
n1n nereye sarfedildigi anla§1lamad1g1ndan zimmet ve a~1k oldugu 
kanaat1na v~r1ld1g1 yaz1lmaktad1r. 

Biz ekleri tetkik ettik. Baz1 masraflar kasaya girdigi 
yaz1l1d1r. Bunlar1n mahiyetleri icab1 kasaya girmesine imk~n yoktur~ 
.Arzedecegim; 

Muhtelif y1llarda Bankadan gekilen paralar1n kasaya girdigi 
yaz1lm1§t1r ve ayr1ca Ahmet Salih Korur taraf1ndan al1n1p kasaya 
kondugu soylenea meblaeiard1r ki, bunlar1n miktar1 milyonlar1 bul
maktad1r. 

~efik Fenmen ve Muzaffer,Ersu, diger Ba§vekaletin Hususi 
Kalem mensubu ba z1 §ah1slara mesela (i stanbul'da Taksim) (Istanbul) 
diye havaleler yap1lml§t1r. Bir tanesi lokantac1 §inasi Hasanoglu' 
na ait Bdemeler yap1ld1g1 ve bu ~demeleri burada vermi§ de orada 
sarfedilmi§ gibi kab~l edilmi~tir. Mahiyeti itibariyle bunlar1n 
kasaya gi~mesine imkan yoktur. 

B.A§K.AN .. Bunlar1 savc1l1k dilekc;e ile birlikte tetkik ede
cek. Bil1rk1§1 gelsin, o celsede bunlar1 soyleyin dahaAiyi olur. 
Dilekgeyi verin Savc1l1k makam1 tetkik edecek ve mtita1aas1n1 bil
di re eek. 

S.ANIK .AHMET S.tiLIH KORUR MttDJ~Fii ORRAN OZENQ - Dilek<;eyi 
veriyorum efendim. 

BJ~~IrnN ~ Ba§ka tahkika tin tevsii hakk1nda bir is .. tegini z 
var m1 ? 
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S.ANTK .hHMET S.riLI H KORUR MtTD.i1FII ORRAN OZEN~ -. Efendim, §im-
diye kadar dosyan1n · tetkiki f1rsa t1n1 bulmad1m. 1lmlar1 buldukt~m 
sonra Bilirki~iye cevab1m1 srzederim. 

Bi1~K.AN - ~imdilik tahkika tin geni§letilmesi hakk1nda bir 
is tek var m1 ? 

SANIK .ADN.AN MENDERES MUD.,1Fii ·BURI!hN .APliYD!N .. ~imdilik yok. 

B.A~K.AN - Pe ki • 

GEREGI GORU~VLDD: 

San1k Ahmet Salih Korur Vekili taraf*ndan verilen 
dilekc;e, Divan Ba§savc1l1g1nca incelenip gereken mlitalaa bildirilmek 
ve evvelce dinlenmi§ olan Bilirki§i c;agr1lmak tizere duru§man1n . 
8/12/1960 Per§embe Saat 9,30 za b1rak1lmas1na oy birligiyle karar 
ve.rildi. 

(San1klar huzurdan ayr1ld1.) 

K.APANMA SAbTi: 11.00 
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ORTtr1U ODEN EK 

BE~iNCI OTURUM - -

(8/12/1960 Par§cmbe) 

AQ1lma saati: 9.45 

1- YUKSEK .ADALET Di VAN! B.A§K.AN t Salim Ba§ol 
2- n n " ltYESi Selman Yorlik 
3-- n " " " . Ferruh Adal1 . 
4a. " " " " Abdullah Uner 
5 -- n " " " HlfZl Ttiz 
6- n " " " Na hit Sa<;l1oglu 
7- " " " " vasfi Goksu 
g .... " n " " Na hit Ha tipoglu 
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2) n n n " Yard1mc1s1 Salim Ertt;m 
3) " " " " " Fahrettin Ozttirk 
4) " 11 " " n Avni Yurts ~ver 
5) " n " " " . Faruk Siret Deg~rmon . 
6) " n " " n Orhan Erdogan 
7) n " n f1 n Niya zi K1rdar 
8) " " " " n Ahmet Bayrak 
9) " 11 n " n Stileyman Ta§ar 
10) " " " " " Necdet Dar1c1oglu 
11 )• .. " " " " fl Servet TtizUn 
12) " n " " " ·Tur gut Ltil eci 

" Doganay Zab1t Kati bi ••.•.••••••.•....•..••.•••• ~akir 

BA~KAN • San1k1ar getirildiler, bagl1 olmayarak yerlerine 
al1nd1lar. Mlidafiler haz1r, 8Qlk olarak duru~maya devam olundu. 

Bilirki~i ? 

(Bilirki~i Cafer Tayyar Sad1klar huzura al1nd1). 

BA§KAN - Evvelce yemin ettiniz, bu yeminin tesiri ~lt1nda~ 
s1n1z. §imdi, San1k Ahmet Salih Korur mtidafii taraf1ndan bir dilekge 
verildi. Bu dilekge Uzerinde baz1 izahat vermek icabediYor. Siz o 
dilekgeyi gordlintiz ? 

BILIRKi~i CAFER TAYY.AR S.AD!KL.AR - Gordlim efendim. 

BA~KAN ~ Ona gore mlitalaan1z1 bildirin. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR , San~k taraf1ndan verilen 
dilekge benimle ilgili olmas1 dolay1siyle taraf1ma tebli~ edilmi§ ve 
tetkik edilmi§tir. Tetkik neticelerini dilek¢edeki esa~lar ve s1ra~ 
lar dahilinde haz1rlad1m, mlisaadenizle arzedeyim. 
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Pe§inen §Unu ifade etmek isterim ki, tetkikat1m tamamen 
vesikalara mtisteni ttir. Vesikalar1n· tetldki s1ras1nda her hangi bir 
tereddtit has1l oldu~u anda hesaba intikal ettirilirken bu vesikalar
da san1klartn lehine olan husus naz~r1 itibare a11nm1§tlr. Ahmet 
Salih Korur un avukat1n1n dilekgesinde mevzuubahis olan .hususlar1n 
tamam1, Ahmet Salih Korur'un hesab1nda bulunan 212 bin liral1k ag1k
la ilgilidir. Avukat1, bir ag1g1n olmad1g1n1 hatta san1k taraf1ndan 
daha fazla bir masraf yap1ld1g1 iddias1nda bulunmaktad1r. Bu iddia 
tamamen yanll§ bir anlama temeline istinat etmi§ bulunuyor. 
Bu mcsele bir muhasebe meselesidir. Kendileri gerekli tetkikatta 
belki bulunamam1§lard1r. Mlisaadenizle bu 12.000 liral1k ag1g1n nas1l 
hesap edilmi~ oldugunu izah edeyim:• , 

1950 y1l1nda iktidar1 devir ald1klar1 zaman ~rttilli Odenek 
olarak kasalar1nda devredilen miktar sabit ve o zaman tesbit edilmi§ 
ve i§ Bankas1ndan devredilen miktar1 ve ayr1ca 1950~960 y1llar1 
aras1nda Ortulli Odenek olarak ayr1lan tahsisat1n tasarruflar1na geg~ 
mi§ olan k1sm1 ki, P.unun tamam1 tasarruflar1na gegmi~ bulunmaktad1r. 
Bunlara ait ~rtlilli Odene~i muhtelif Bankalardaki hesab1ndan tahakkuk 
eden faizler, i§te bUtUnAbunlar on y1l zarf1nda tasarruflara gegmi§ 
olan ortUlti.odenegin yekununu vermektedir. Burada 1960, 27 May1s _ 
itibariyle.I§ Bankas1na devredilen miktarla kasada devred1len miktar, 
Bunlardan I§ Bankas1n1n ekstrelerinde kasada yap1lan fiil1 say1m 
neticesinde tesbit edilen miktar olarak gorlilmU§ttir. 

1950 den 1960 y1l1na kadar fiilen tasarruflar1na ge~mi§ ve 
kullan1lm1§ olan paralar, rakam olarak g1km1§t1r. Bu rakkam, 
24.548.713 lira olarak gortilmli§ttir. 

A BA~KAN • Bu 24.584.713 lira tasarruflar1na ge~en umumi 
yekun ? 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Evet, Bu kullan1lm1§ 
vaziyettedir, Bir de bu intikal eden vesikalar1n doktimti neticesinde 
buldu~um bir rakam mevcuttur. Bu vesikalar, mevzuunda mlisaadenizle 
ayd1nlat1c1 izahatta bulunmak icabediyor. 

Ahmet Salih Korur taraf1ndan zaman1n Ba§vekiline hesap ver~ 
mek lizere tutulan vesikalar ba~l1ca li~ k1s1mda toplanabilir: 

Birincisi, Her y1la ait bir esas defteri vazifesi goren 
a jandala r. Bu, Ahmet Salih Kor·ur t~ ra f1 ndan bi zza t el ya z1sile gtin
ltik tutulmu§ yap1lan masraf. Mesela Ba§Vekilin gelir ve~gisi igin 
14.ooo lira. Hesaplar glinbe gun tutulmu§tur. 

BA§KAN - Bu, bir ••• Ikincisi. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Diger vesikalar da mevcut~ 
tur. Bunlar da, on y1ll1k olarak mun ta zam bir § ekilde elimi ze gegmi§ 
bulunmaktad1r. Umumiyetle deftere kay1tl1 olan bir masraf yliksek bir 
miktarda oldugu zaman makbuz al1yorlard1. Biz bunlar1 kar§1l1kl1 
olarak kar§1la§t1rm1§ bulunuyoruz. Ayr1ca bilhassa I§ Bankas1ndan 
yap1lan sarfiyat igin klasorl~r mevcuttur.Bunlar da on y1ll1k olarak 
bulunmu;tur. Eunlar1n i~inde I§ Bankas1ndan yap1lan sarfiyatla ilgili 
fatura ve vesikalar mevcuttur. Biz blittin bu vesikalar1n y1l be y1l 
d6klimUnli yapt1k. Her y1l i~in 14 cetvel halinde yap1lan sarfiyat1 
bulduk. 14 cedvel kararnamenin metninde de okundugu lizere, mebela 
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Ba§vekil i~in yap1lan masraflar, Ahmet Salih Korur i~in yap1lan 
masraflar, yard1mlar, v.s. §eklindedir. Bu 14 cedvele bu vesikalardan 
dokUmler yapt1k ve on y1l i~inde bu cedvellerin yekununu ald1k ye 
vesi~alara nazaran yap1lan masraf bu suretle bulundu. Bunun yekunu 
24.336.655 lira ki, bu ek~2 numaral1 Bilirki§i raporumuzda da mevcut~ 
tur. 

BA~KAN .. Size intikal eden vesikaya mlis t eni t sa rfiya tt1r. 

BILIRKi~i CAFER T.AYY.AR SADIKL.AR - Bu ikisinin aras1ndaki 
fark pek tabil vesikas1 bulunmayan, nereye yap1ld1g1 anla§1lmayan 
sa rfiya t1 te§kil ediyor. 

B.A~K.AN 2 Bu ne kada r tutuyor ? 

BiLinKi~i C.AFER T.AYYAR SAD!KL.AR - 21_2.008 lira. tutuyor. 
Jekrar arzetmek.isterim ki, bu a~1l1n bulun~as1 tasarruflar1na ge~en 
miktarla ·gerek I§ Bankas1 ve gerekse Ba§V~kalette kasadan y~p1lan 
sarfiyat aras1ndaki farkt1r. Bunun Ba§vekaletteki kasa ile I§ Banka
s 1ndaki mevcut olan yekun aras1nda bir munasebeti yoktur. 

~imdi, §U izahattan sonra dilek~ede mevzubahis olan k1s1m· 
lar1n cevab1na ge~ecegim: 

,., 
BA~KAN - Bir dBkika, §imdi boyle hesaben umum1 yekun 

24.~84.713~lira. Si·zin vesikaya istinad ettirdiginiz masraflar1n 
yekunu 24.3'36.655 lira. Aradaki fark 212.008 lira. §imdi mlitalaa 
olarak soruyorum.212.ooa liran1n kimden tahsili icabeder ? 

; 

BILIRKI§I CAFER T.AYYhR S.Ap!KLhR -'Ba§tada arzettigim gibi 
bunu dilek~ede mevzuubahis etmi§ler.Ahmet Salih Korur, bu vesikalara 
gare zaman1n Ba§vekiline bir hesap vermek mecburiyetinde idi. E~er 
bu hesab1 vermi§ olsayd1, 212 bin liral1k bir a~1g1 ~1kacakt1. Bunu 
tahsisat1 mesture hesab1na iade etmesi icabederdi. 

Dilek~enin son k1sm1nda, muhasip degildir, boyle bir :hesap 
vermek durumunda degildii gibi bir s5z sarfediliyor. Gerek bizim 
Biltrki§i raporumuzdai gerekse kararnamenin metninde bhmet Salih 
Korur'un muhasip oldugu h~susunda bir iddia serdedilmemi§tir. Bu 
muhasibin mes'uliyeti mal1 mes'uliyettir.Eger hesab1n muhakemesi 
yap1lm1§ olsayd1, kanunun mevzu ve maksad1 d1§1nda sarfedilen sarfi
yat1n tamam1 o zaman zimmet say1l1rd1. Bu zimmet degildir. Bu, taz~ 
mini icabettiren bir zimmettir. Bizim mevzuumuz Ceza Kanununun 202 
inci maddesine istinad eden bir zimmettir.' Bu, gtinkli o, tevdi edilen 
paray1 zimmetine ge~irmi§tir. Mal edinmi§tir.ABunun elbette s1fat1 
memuriyettir~ 202 nci maddeye gore btittin madd1 ve manevi unsurlariyle 
zimmet su~u te§ekktil etmi§ bulunuyor. Bunun da Ahmet Salih Korur'dan 
tahsili icabeder. 

BA9K.AN .,. Fakat, l~hmet Salih Korur'da deyemez mi ki, .Ahmet 
Salih Korur'dan tahsili icabeder, diyebilmek i~in her sene tahsisat1 
mestureyi al1r almaz, Ahmet Salih Korur'a intikal ettirmesi icabeder, 
diyemez mi ? Her sene blitlin Orttilli Odenegin tamamen Ahmet Salih 
~orur'a teslim etmi§ olman1n stibutuna bagl1d1r. h11r veya almaz. 
(Aanan Menderes hi~ 6rtlilli odenege el Slirmtiyor, bazineden al1rken el 
sUrmUyor, aogrudan dogruya Ahmet Salih Korur vas1tasiyle sarfediyor.) 
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l§te bunun slibutuna bagl1d1r. Fakat diyemez ki "Gerc;i beni Ortlilli 
~dene~in sarf1na memur etti ama, paray1 noksan teslim etti. 212.000 
liran1n ondan tahsili 1cabeder. K1smen bana noksan tesl!m etti diye• 
me z mi ? " · 

BiLiRKi~i CAFER IAYYAR SAD!KLAR - Bu hususta bir iddia 
serdedemez. Gerc;i, Ba§vekalet ortlilti odenegi Ba§vekile verilmi§ pir 
odenektir. Ve onun sarfetmesi icabeaer. Fakat verilen yetkiye istina"6 
den, ortlilli odenek tahsisa ti Merke z Bankas1n~an I§ Bankas1na devre-
dildikten sonra-ki tamamen devredilm1j.tir_. I§ Bankasi hesaplar1 
lize~in~eki taserruf Ah~et Salih Ko~ur a verilmi§t1r. Binaenaleyht 
btittin hesap ve blitun miktar Ahmet Salih Korur'un tasarrufu alt1na 
ge<;mi§ ve onun kanaliyle sarfedilmi§tir. 

BA~KAN ~ Ahmet Salih Korur'a yetki verilmi§tir. 24.584.713 
lira kendi marifetiyle sarfedilmi§ olduguna gore bunun zimmetinde 
kalm1§ olmas1 diye bir mtitalaa ytirtitlilebilir. Fakat, .Ahmet Salih 
Korur'a yetki vermi§ olmakla beraber as1l paran1n sahibi Adnan 
Menderes 'tir. Onun. yetkisi as1ld1. Her zaman c;ekebilir • .Ahmet Salih 
Korur'u bertaraf edebilir. Ahmet Salih'ln yetkisi devam etmekle 
beraber o da c;ekebilir. Boyle bizzat c;ektigi olmuyor muydu ? 

BiLiRKi~i C.AFER T.AYY.AR S.AD!KL.AR - Bizzat c;ektikleri ·gene 
.Ahmet Salih Korur eliyle oluyor. Burada kanun mevzuu ve maksat 
d1§1nda sarfedilen - ki bu 13 milyon civar1ndad1r- • §ayet bir hesap 
muhakemesi yap1lacak olsa, bu da mevzubahis olabilir. Tahsisati 
mestureden kanunun maksat ve mevzuu d1§1nda sarfedilen 13 milyon 
liran1n Adnan Menderes'in zimmeti addedilmesi icabeder. Bu 13 mil
yon lira mali zimmettir. Ceza Kanunu bak1m1ndan olan zimmet degildir. 

BA~K.AN - Ben onu sormuyoium •• ~u 212.000 liran1n kimden 
tahsil edi·le cegi ha kk1nda ki mtita laa ? 

BiLiRKi9i CAFER TAYYAR S.AD!KLAR - Tamam1 Ahmet Salih Korur 
ta ra f1ndan sa rfedilmi§ ti r ve Ba§Ve-kile verecegi hesa p muva cehes ind e 
yine 212.0QO lira a~1k ~1kacakt1r. Bu bepta 212.000 liran1n tamam1-
n1n, asgar1 bir raka~ olarak, tamam1n1n Ahmet Salih.Korur'dan tahsi-
11 icabeder. 

A , 

B.A§KAN - Deminki mUtalaan1~ bunu kavr1yor, bizzat ~ekmi§ 
olsa bile yine Ahmet Salih Kor~r eliyle c;ekmi§tir. Mlital~as1 tizerine 
bunu kavr1yor. 

~imdi bunu gec;elim. 

BILIRKI§I CAFER TAYYAR S.AD!KLAR .. .Ahmet Salih Korur 'un 
.Avuka t1 taraf1ndan verilen dilek~enin (a) bendinde, Ahmet Salih 
Korur'a ait ac;1g1n ••• 

BA§KAN - (a) bendine ge~me. 

(san1k Ahmet Salih Korur'a hitaben:) San1k .Ahmet Salih 
Korur buraya kadar olan k1sma bir diyeceginiz var m1 ? 

B!nnetice; 212.008 liran1n sizden tahsil edilecegi yolun
daki mtitalaaya bir diyeceginiz var m1 ? 
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S.ANtK .AHME! S.ALiH KORUR -- S.,ay1n Ba§kan1m, mUsaade buyurur-
san1z esas1na taalluk eden bir hususu arzetmek isterim. ~imdi, 1950 
y1l1 Temmuz ay1nda ben bu i§e ba§lad1m ve tahsisat1 mestureyi Ba§ve
kilin emriyle ald1m. Bunu 1960 y1l1 27 May1s1na kadar d~varn ettir
dim. On y1ll1k bir hesap bu ••• 10 y1ll1k hesab1, Ehli vukufun ifade'» 
leri veghile bir tak1m vesikalar1 kendi insiya tifimle tuttum ve 
vesikalara raptettim.Bu vesikalar1n bir ~1sm1 1 bavul iginde Ba§Veki
lin evinde, bir k1sm·1 dairede ve .bir k1s·m1 da gekmecededir. Bu 
vesikslar1.n hangileri ele ~egmi~tir, h9p.g1·1eri ele ge~emi§ti_r_? 
Bence meghuldU~., B€h'o~.dug.tt~gibi, ,Xtikse.~chre~!t:et'iril_ze:·~.:r~-z-~Q.~tyor:_µtn. 
Hi~ bir:·: § ey gtzl~meksi'z'in: ve. saklamaks1 zln' sankF y .. emin e .. tmi·~ bir 
§ahit gibi bunlar1 bilmiyorum. 

ikincisi, 212 bin lira ag1k deniyor .Eger bendeni zin bir 
ag1k yapmak kasdim olsayd1, bu 212 bin liray1 on senelik zaman igeri
sindeki hesaplara yedirmemenin imkan ve ihtimali yoktur. Fakat boyle 
bir. §._ey ne akl1mdan gegti, ne de hayalimden ••• Bu, bir h esa·p ve 
vesi1¥3· ,poksan1ndan ibarettir.Ba§lang1gta suallerinize arzettigim gibi 
ben .q~~~~da .. s1rada yapt1g1m hesaplar1n neticele;rini fa zla bulurdurp. 
Dti§-UriUr,d·tim ki, Bankalardaki fai zlerden hust):le ·gel en farkt1r,, · d erdim 
ve mtisterih olurdum. Eidayett~ Soru§turma Kur~lunda 508 b!n lir~ a~1k 
dediler. Ben de falan yerde kag1tlar olacakt'..1r, bak1n filan yerde 
§OYle bi r za rf ola ca:kt1r, ba kin belki de ele geqmemi§ tir, d edim. 
Onlar1 buldular, bakt1lar nihayet bu a~1k 212 bin 'liraya dU§tli. 
Yine arzediyorum, kasan1n i~inde bir sari zarf vard1. Bunun iginde 
220 bin lira para vard1 ve zarf1n tizerinde de bir ~ok notlar1m bulun
makta~~idi. 950 yl.llar1 nda he sap la rdan verdigim paralar1n notlar1 
y~,rd_l: Bqnlardan deftere ge9i.r~e~i~.i:m ~1s1mlar da oldu~ Ge~e~ glin 
purada.§8hitlerden birisine,~·1·.lJU, suali Yuksek hey'etini·z de sordu. 
I§1er aras1nda gegirmedigim bUylik rakamlar da ·olurdu. Hangilerin4 
gec;irdim, hangilerini ge~irdim bilemiyorum~~ .,R~porun ba§ taraf1nda 
da ~u soyleniyor. Bu defterler kesbi muvazene q1karmaya elveri§l! 
defterler degildir. Ben YUksek Divan1n takdir ve vicdanlar1na s~g1.rii
yorum. 212 bin lira gibi bir para benim iqin ~ok ag1rd1r. Ke§ke 
olseydim de huzurunuza boyle bir husus igin ~1kmasayd1m. 

B.AeKAN ~ Takdir 1$i degildir. 

SANIK .AHMET S.ALiH KORUR ... Oyle bir defterie·r ~' 'bi-r_ m~tia':~e,,. 
be sistemine, yevmiye defteri, defteri kebir ve blan.~.9': y~~pmaya_ imke.n .. : 
:Y'>k.Bunu ag1k olarak anlat1yorum. Nihayet kendi elind"er v€ ·bana her . '.' 
an soruldugu zaman da §.U paralar nereye sarfedildi ·d$nfl(Ug1 za~an::. ; 
da bahsetti~im bir kag defterleri tutmU§Umdur. Nihay~t, biday~tte · 
masraf olmasmn diye Burla defterine not halinde yazd1m~ Sonra Ece · 

'- ·-defterlerine ve puslalara yazd1m, zarflara,_ ba·v:U!Iara-;·koydum .. ve .. 
gonderdim, Bilmiyorum nas1l bir netice a11nd1.e:, i'.; ,~.:!~ -~ ·'- · · ~:·.: . , -~. 

BA~~N ... Bi zim de 212 b.in lira n1·n_'. kimd-e:n' ~t~hst1 ··ea11m·~:si 
ikti za edecegini tesbi t etmemi z i·cabeder. Demek istiyorsunuz ki, · 
onlar1n vesikas1 vard1, 212 b.in lira sarfedilmi~tir. 0. vak~ t Agn~n 
~ende,_r.~_$ _'ten,_ ;t~hs1.-1~ icab.eq~r ... A~a, : 2~-,.136;.655JJ.irarnn_ ~e·s~kasi oldu:... 
guna gore onlar1n -da vesik?Sl olmas1 ic~.beder. -Sarfed~ldigi bir 
vesikaya istinad · ederse Adrian Menderes 'e , etmezs-e.size tevecctih eder. 

,. 
·:·!--· 

. -r·" 

. -·' .J I 
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S.ANIK AHMET Sl1LiH KORUR ,.. 1950 y1l1ndan 1960 y1l1na kadar 
olan vesikalard1r.Bir muhasip defter tutsayd1, dahi bu kadar· munta~ 
zam bir halde tutulamazd1. Bunlar 24 milyona ait vesikalard1r. Bu 
vesikalar1n bir k1sm1n1n belkl ele gegmedigini san1yorum.Acaba bu 
zarf ellerine gegmedi mi ? Ellerine gegtiyse bu zarf igindeki not•. 
lar1 nazar1 itibare ald1lar mi ? Gegenlerde de arzettim. O gekmece~de 
lO bin lira vard1. Qok hakl1 olarak buyurdunuz k1; kasaya koys~ya1~ 
n1z.Fakat o gece koyamad1m. 

BA~KAN,. Bir ~ey varsa soral1m ama,blittin bu sormalardan 
son~a 212.008 liran1n ves•kas1 bulunamazsa bunun tahsili kimden 
1 ca bed er ? O sual or ta da dura ca kt1r • Vesikas1 olursa Adnan Ne nd er es' e, 
degilse size teveccUh eder' 

e1mdi onu soral1m ? 

A BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ; 27 May1s 1960 ±tibariyle 
Ba§vekalet kasas1nda yap1lan arama neticesinde tutulan zapta gore 
ll~.460 lira bulunmu~tur. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Bir sari zarf i~erisinde ve zar
f1n lizerinde Emin Ka la fat beye 50. 000 lira, Pa rtiye 50. 000 lira, 
jeep hesab121r. diye yaz1lm1~t1r. Acaba bu zarf ellerine ge~memi~ 
midir? Malumat1m yoktur ki? ••• 

BiLIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KL.AR ,.. Zarf olarak intikal et
miyor, nakit olarak, nakden zarfa intikali suretiyle zarftan mi 
~1km1~t1r, yoksa ag1ktan m1d1r, bilinmiyor ? · 

BA~K.AN - 114.460 lira kabar1k bir ·yekUn. Bunlara bCSyle 
sliiniyetli bir el uzanrrn~ olsayd1, 114.ooo lira olmazd1. 14.ooo lira 
olurdu. 

SANIK AHMET SALfH KORUR - Bu bak1mdan arzetmiyorum. 0 
zarf tizerinde notlar1m mevcuttur, emanet para hesaplar1 mevcuttur, 
Elbette kasan1n igerisinde btittin vesaik ·gibi onu da tesbit etmi§
lerdir. Evraklar aras1nda sari zarfta baz1 notlar vard1r ki , bunlar 
deftere gegmemi~tir. Orta boylu eb'atta, iginde para 1le bir tak1m 
notlar1m mevcuttu.Bunu bana verirlerse kendilerine izahat vermem 
gayet kolayl1kla mlimklin olur. O esnada ben olsayd1m, kendilerine 
izah ederdim• Benim oraya gitmem de hi~ bir mahzur te~kil etmezd1. 
Giderdim bunlar1 izah ederdim. 

A 

BA~KAN w ~imdi, olmu~a bakal1m.Eldeki malumata gore bunu 
neye ba~layaca~1z ? Sari zarf var m1, acaba evrak i~inde ? 

. BiLiRKi§i C.AFBR T.AYYAR SAD!KL.AR ,.. Cyle bir zarf elime geg.-
medi. Mlisaadenizle bir hususu arzedeyim. . 

Tetkikat1m1z 2,5 ay devam etmi~ ve geceleri de dahil olmak 
Uzere gal1§1lm1~ ve bir ~ok elemanlardan istifade edilmi~tir. Kendi<» 
leri on k1§111k bir elemanla gal1~sayd1 bu neticeyi alamazlard1. 
Ba~ta da arzettigim gibi tereddlide dU~tilen en kU~~k noktada dahi 
san1~1n lehine hsreket edilmi§tir~ Bunu kat'iyetle arzedebilirim. 
Bu 212 bin liral1k rakam da asgar1 rakamd1r. 
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BA§KAN ~ Aceleye getirilmemi~, 2,5 ay Uzerinde durulmu§, 
kafi miktarda elemanla ~al1s1lm1§, en kliglik tereddUt halinde san1g1n 
lehine gidilmi§tir, diyor. 

• SANtK AHMET SALIH KORUR - Te~ekklir ederim. Deroin de arzet
tigim gibi ancak benim ~e§ifre edebilecegim baz1. ma1Gmat1n mevcudi
yetini kabul etmeleri laz1m gelirdi. 

Huzurunuzda arzedeyim. ·.Ayr1 ayr1 zarflar iginde jOO bine 
yak1n dolar, bir kese iginde 100 e yak1n Re§at al~1n1, ayr1ca bir 
zarf1n iginde bir'tak1m dolarlar ve ecnebi paralar mevcuttu. Bunlar1n 
bir k1sm1 tahsisat1 mestureye ait idi. Bir k1sm1 da Milli Emniyete 
ait idi. Bunlar1n hesab1 ayr1 ayr1 idi. 250 - 260.000 dolara yak1n 
para bulundugu olurdu.Fakat Ba~vekil dahi bu paran1n orada mevcut 
oldugunu gok zaman bilmezdi. Bunu s1ms1k1 tutuyordum, Bir kese iginde 
100 tane Re§at alt1n1.~unlar1n hig birisine dokunmayan bir insan on 
sene igerisinde de 212 Qinliral1k bir rakam1 - ki, aylara ve senelere 
taksim ~dilirse; iki ila iig bin lira gibi bir meblaga di.i§ecek olan -. 
rakam1 vesikaya baglamak; huzurunuzda teeddtip ediyorum, nas1l izah 
edecegimi bilemiyorum ••• Sari zarf ellerindeyse, §imdi hemen izah 
edebilirim. Bu sari zarf1 bana ibraz etsinler, §imdi izahat verebi
li rim. 

BA~KAN -. Sari zarf yok diyor, ne ~apal1m ? 
~imdi sizin konU§man1z hakimlerin vicdan1na kar§l 

yap1lan bir hitaptan ibarettir. 
. ~imdi sizin bilirki§iden, hesap uzman1 olarak 

hallini istediginiz, goziilmesini istediginiz bir nokta var ml ? _ 
Bilirki§i cevaben diyor ki, tereddlit ettigimiz 

ahvalde san1g1n lehine gi tmi§izdir, diyor. Hesap uzman1 olarak. gozu<l6 
lecek bir nokta var m1 ? Sizin bir diyeceginiz var m1 .Adnan Menderes? 

S.AN!K ADN.AN MENDERES - Hay1r •• 

S.ANtK ADN.AN MENDERES MDD.AFII BURHAN .APAYD!N .. ~imdi, tevcih 
buyurdugunuz sua1 lizerine §U mesele ortaya g1kmaktad1r. Bu tetkikat 
s1ras1nda Ba§vekalette Hususi olarak tutulmu§ bir sarf evrak1na 
rastlanmam1§ olsayd1 tahsisat1 mestureden dolay1 raporda da belirtil
digi veghile siyasi mes'uliyetin belirtilmesi bak1m1ndan her hangi 
bir zimmet te§kil etmesine imkan var_m1, yok mu? 

B.A§K.AN ,,,. Yok tu ta bi J.· •• 

S.ANIK .ADN.AN MENDERES MliD.AFii .BURHAN .AP.AYDIN .. Sordugumuz 
sualle bunun tebelltirtinU rica ediyoruz. 

A 

B.A~K.AN .,,, Bu vesikalar olmasayd1, gayet tabi1 yap1l&mayacakt1. 
• • • • A 

BILIRKI~I CAFER TAYYAR SAD!KL.AR - Fiil1 du.rum, vesikalar 
ele gegmi§ va ziye ttedir. 0 i ti barla hesap ya p1lm1§ t1.r. 

BA9KAN - Bu sual varft degildir. 

S.AN!K .AHMET SALIH KORUR MttDhFii ORRAN OZEN<; °" Efendim, 
Bllirki§i beyden §Unu rica. eQ.ecegim: .Acaba her y1la ai t kabz yekunu 
ile Bank.adan al1nan para yekununu ve sarf suretini y1l be y1l ayr1 
ayr1 tetkik etmi§ler midir ? 
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BiLiRKI§i GAFiR TAYYAR SADtKLAR - Arzettim. Banka veyahut 
kasadan sarfiyat1n yap1lmas1 neticeye tesir etmez. Biz vesikalar1n 
doktimtinli yapt1k.Bankadan c;ekilen v~ sarfedilen paralar1n da ayr1ca 
bir dokUmii yap1lm1~t1r.Fakatbu s1rf muntazam bir hesapt1r. Kendinize 
kanaat versin diye tutulmu§tur. Birazdan bu hususa tekrar temas 
edecegim• Kasa hesab1n1n az veya c;ok olmas1 masraf1n kasa hesab1ndan · 
gegirilmesi veya gegirilmemesi neticeye tesir etmez. 

. SANtK AHMET .. S.ALiH ~ORUR MVDAF!i ORRAN OZE~<; .. Bendeniz her 
sene I§ Bankas1ndan orttilti Odenek igin c;ekilen yekun ile sarfedilen 
para y1llara gore ayr1lm1§ m1d1r ? diye arzediyorum. 

BiLiRKI§i C.AFER TAYYlrn SAD!KL.AR - Bu, on y1ll1k muva zenedir. 
Bu on y1l1n neticesinde yap1lan hesab1n neticesindeki ag1kt1r.,Y1l 
be y1l hesap yap1lmam1§t1r~ Zaten y1l be y1l yap1lan hesapta bir 
yanl1§l1k mevzuu olabi~ir. 

BAeKAN - Ahmet Salih Korur'dan_ba§ka ~rttilti ~dene~i sarfeden 
bir §ah1s yoktur ki, bu sual varit olabilsin •• Vazifeye ba§lad1g1 
andan itibaren vazifeden uzakla$t1r1ld1g1 tarihe kadar kendisi sarf
etmi§tir. Y1l be y1l kasadan c;1~ma sarf1n1 gBstermeye ltizum 7oktur. 

Mesela, 1954 y1l1nda bir"'k1sm1, biraz da 1956 y1l1nda ac;1k 
kalm1§ olsa, ne olacakt1r ? Mesela koyuyorum, 1954 de 100.000 lira, 
1955 de 100 bin lira, 12.000 lira da 1960 da ac;1k kalsa ne olacakt1r? 
Bir ba§ka sarf eden kimse olsa, o zaman bu varit olabilir. Ba§1ndan . 
sonuna kadar kendisi sarfetmi§tir. 

. SANIK AHMET SALIH KORUR MUDAFii ORRAN OZEN<; - Bir de 36 
No.11 I§ Bankas1na ozel olarak yazd1g1 bir yaz1 vard1r. bhmet Salih 
Korurtun para almaya mezun k1l1nd1~1 Adnan Menderes taraf1ndan bil
dirilmi§tir. Bu yaz1n1n tarihini goremedim. hcaba bu yaz1dan evvel 
ba~kas1 para c;ekmi§ mi ? 

BiLiRKi~i ·c.AFER TI~YYAR S.AD!KL.AR - I§ Banka s1ndan sadece 
Ahmet Salih Korur para c;ekmiyor, diger §ah1slar da c;ekebiliyor. 

SANtK AHMET SbLIH KORUR MVDhFii ORRAN OZEN<; - Bir de bu 
vesikalar 2~~ yerde bulunmu§.hdnan Menderes'in evinde, czel kalemde, 
acaba kaybolmas1 ihtimali varit olamaz m1 ? . 

BAeKAN ~ Bilirki§iye soracag1n1z bir §ey mi bu? Buyurun. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Lehlerine olmas1 icabeden 
bir hususa kendileri nedense temas etmediler. Her iki Bilirki§i 
raporumuzda da kasada 950 y1l1nda tesbit edilen efektif dovizle 
alt1n bulundugu zikredilmi§tir. Bunlar 960 y1l1nda tekrar tesbit 
edilmi§ ve arada bir fark bulunmu§tur. Bu farklar doktim olarak def
tere konuldu ve raporumuzda gosterildi.!?u dola~lar1n hangi mUnasebet
le kasaya girdigi tesbit edilememi§tir).Orti,ilU Odenekle irtibatlar1 .. 
n1n mevcudiyeti olup olmad1g1 hususu da ilgililerin ifadesi icabetmek
tedir. Ve hangi y1lda geldigi bilinmedigi ic;in bir degerleme yapmak 
da gli~ olmaktad1r. Binaenaleyh bunun i~gililerdeu tesbiti yoluna 
gidilmesi icabederf §eklinde bir miitalaa vermi§tik.Bunun iizerine 
bana SorU§turma Kurulunda intikal eden, galiba ilgililer ••• 
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BA~KAN ~ Ilgililer kim ? 

BiLiRKi9f CAFER T.AYYl~R Sl1DtKL.AR r.. bhmet Salih Korur; bu 
dovizlerin kendilerine evvelki iktidar taraf1ndan intikal e ttigi 
hususunda bir beyRnda bulunmU§• Ikinci raporumuzda bir beyanda bu~ 
lundugunu, §BYet kabul ederlerse ben bunlar1n degerlemesini yapt1m, 
ger~i doviz konusu ayr1d1r. Bupu ayr1ca izah edecegim: Fakat, bu 
212 bin liral1k k1sm1n tenzili icabeder. Bu kism1n orttilti odenekle 
irtibat1n1 huzurunuzda beyan etsinler, emir buyurunuz zaten deger
lendirilmesi de buradad1r. 40.000 lira kadar tutmaktadiT, tenzil 
edelim. 

B.A9KAN .. Yaln1z, "Dovizleri biz evvelki iktida::idan devir 
ald1k." demi§ler.hyn1 da mevcut olduguna gore. 

~ BILIRKi9i CA FER T;~YYJ1R S.i1DIKLAR - Evvelki iktida rdan devir 
ald1klar1 kisma ait bir zab1t vard1r. Bu zab1t ile son zab1t1 kar§i~ 
la§t1rd1m, aradaki mevcudu buldum. 

Bl19KliN - .Aradaki mevcut fa zla m1d1r ? 

BILIRKi~i C.AFER T.AYYl°lR S.ADIKLbR "" Bvet fa zlad1r. 

BA~KAN - Ne kadar ? 

BILIRKi9i CAFER TAYYAR SADIKLAR ~ 40 bin lira civar1nda 
tutmaktad1r.~O bin liradan 14.006 kuru§ tutmaktad1r. Alt1nlar dahil. 
Bu, evvelki iktidardan ald1klarile elde mevcut fark. 

BA~KhN ~ Bunun orttilli odenekle ve Milli Emniyetle ne mtina~ 
A 

sebeti varA? Bu dovizin ortlilti odenekle alakas1 olmamas1 icabeder. 
Alt1nla a1akas1 olmamas1 icabeder. 

S.bN!K i~fil1E 1r S.ALIH KORUR - Bir k1sm1 orttilti odenekle ilgili. 
Ben gelip devir ald1g1m zaman Rus paras1ndan tutun da her ~e§it para 
mevcut idi. 

BI19Kl~N.,. Bilirki§i diyor ki; devir al1nan ile 27 May1s'tan 
sonra elde edilen miktar1 birbirinden ~1kard1k ve lehde §U kadar 
fazla pare gortiltiyor.Fe.kat bunun ortlilti odenekle mtinasebeti ne ola-
bili r ? Si z bir mtina s ebet kurunu z • ·. 

SAN!K .AHMET Sl~LIH KORUR .... Kasadaki blitlin paralar beniro §ah.
s1ma ait paralar degildir. Bunlar1n hepsi Devlete ait parad1r. Benim 
ayr1ca §Bhs1ma ait doviz de mevcuttu. Miktar1n1 bilmiyorum. Onun 
d1§1nda kasada ne v~rsa, alt1n, gµmti§, doviz hepsi Devlete ait para~ 
lard1r.Arzettigim gibi kasa var. I~inde 200.000 ktisur dolar da vard1. 
Efektif olaraktan o da ayr1ca duruyor. Bunlar hini hacett~ kullan1~ 

•• , A lacak paralard1. Luzum has11 olmad1, kullan1lmad1. K1br1s davas1nda 
yaln1z ~ - 5000 dolar kulland1m. Ust tara£1n1 oldu~u gibi muhafaza 
ettim. Bunlar1n hepsi Devlete ait paralard1r. · 

BA§KAN ~ Or ttilU odene ge mi ai ttir ? Bu bulunan do vi zler, 
alt1nlar, 5rtlilti 5dene~e mi ai~tir ? 

S.AN1K"11HMET Sl~LIH KORUR ""'Orttilti odenege ait olan1 da var,. 
d1r. Bana Milli Emniyetten intikal eden k1s1m da vard1r. 
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BA~KAN , Ne kadar ? 

Sl~N!K .AHMET S.ALIH KORUR .,.. Bunlar1n zab1 tlar1 oradad1r. Ben 
bulamad1m ki izah edeyim. 

BA§KhN - Bunlar1n da mevcut bir evrakla tesbiti mtimklin 
mtidtir si zce ? 

BILIRKI~i C.AFER T.AYYLrn SAD!KLiiR - Bunlar1 zab1 tta mevzu
bahis· ettik. 27 May1s 1960 it±beriyle tutulan zab1tta kaydedilen 
Rus paras1, dolar, Ruble, Deut~hmark, efektif olarak bir miktar 
para ~1kt1. Fakat bunlar1n ortlilli odenekle bir irtibat1na ait oradan 
intikal etmi§ bir vesika yoktur. Te~biti gayri mUmkiindlir. Huzurunuz-
da kendileri de beyan edemiyorlar. Irtibat1n1 nas11 kurabiliriz? 
Bilhassa rakamlar1m1z kesin rakamlara'istinat etti. -

, B.A§K.t~N ,. Mlinasebetini nas1l tesis edelim ? Bunu :{dnan Meniw 
deres daha iyi bilir. Bunun miinasebetini nas1l tesis etmek mlimklin ? 

SJ~N!K J~DN:~N MENDERES --- Beyefendi, bendeni zin bu mevzuda 
bildigim husus, Naci Perker Milli Emniyet Reisliginden ayn1l1rken 
bir k1s1m dolatlar1, efektifleri, vesaireyi hini hacette sarfedil~ 
mek lizere Milli Emniyet kasas~nda bulundurmaktansa Ba§vekglete dev
retmek huSUSUQ.da bir soz soylemi§ oldugunu hat1rl1yorum. Bunun ote""31 
sinde bir malumat1m yoktur. Miktar1 hsk~1nd~ da bir §eY bilmiyorum. 
Yaln1 z dedi ki ,i ne olur ne olma z Ba§vekalet1n kontrolu al t1nda olsun 
nas1l olsa sarfedilirkensizin kontrolunuz alt1nda sarf edilecektir. 
Bu itibarla mliste§ara teslim ettim, dedi. Kendisi de hat1rlayacak~ 
t1r, bu hadise Naci Perkel ile bu §ekilde ceryan etti. Ve Naci 
Perker'in vazifeden ayr1lmas1 mUnasebetiyle oldu. Kendisinin verdigi 
§U k1sa izahattan anlad1m ki, ote~enberi alml§ oldugu odeneklerden 
tasarruf edip hini hacette kullanmak lizere bir tarafa koydugum mik
tar, vazifeden ayr1l1rken size b1rak1yorum, dedi• 

BA~KAN """ }3u Na ci Perker nerede §im.di ? 

S.1;N1K ADN.AN MENDERES ,. istanbul'da olacak. 

BA§KAN - Bu biriken dovizleri vermi§ olacakt1r. 

SliN1K l\DNI~N MENDERES ,. Yeni vazifesine giderken, veda eder
ken soyledi, 0 tarihte. 

BA§KAN - brtUlti odene~e dahildir, de~il mi bu ? 

SAN1K ADNhN MENDERES - Bunu tayin edemeyece?im bey efendi. 
Bu adeta vaktiyle ortiilliAodenek olarak al1nm1§ ezgayri sarf gibi 
k~lm1§ ve iade edilmi§ manas1na bile gelebili~. Tetkik etmedim. 

• A 
Sl1NIK AHMET Si~LIH KORUR .. Deroin ar zettim, Milli Emniyete 

.ait olan dedigim §€Y~er bunlard1r. Bu k1s1m ortiilli odenege ait 
degildir. Yani benim on sene i~erisinde sarfettigim 24 milyon liraya 
dahil olan bir para degildir. Bu ayr1 bir parad1r. Ve bu paran1n 
men§e'i de bizden ~1km1§ degildir. Milli Emniyet tahsisat1n1n mlih~m 
bir k1sm1n1 bizden al1r. Onunla doviz temin edilir. Arna, bana int1kal 
eden dovizler bu cinsten dovizler degildir. Bunlar, ba§ka membalardan 
gelmi§ dovizlerdir ki kasamda muhafaza alt1nda idi. Re§at alt1nlar1 
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da onlard1r. Ehlivukufun soyledigi alt1nlar tahsisat1 mestureyi 
devir ald1g1m zaman kasadaki 10 ~ 15 alt1n olacakt1r.Bunlar ayr1 bir 
k1s1md1r. Diger ~e§itli dovizler vard1r ki onlar1n btr k1sm1n1 sene~ 
ler senesi saklad1g1m i~in k1ymetini kaybetmi§ olan Ingiliz liralar1 
vard1r. Bun1ar1n 15 sene ev~el tedavlilden kalkm1§ oldugunu ogrendim. 
Bunlar1 oldugu gibi sakl1yordum. Benim arzettigim, diger hesaplard1r. 
Kendisi bana intikal etmedi, diyor. 

B.A§KAN ~ ~imdi. diyoruz ki, eski iktidardan al1nan doviz ve 
alt1n miktar1 ile 27 May1s 960 ta teselllim edilen_doviz ve alt1n 
miktar1 aras1ndaki fark 4o bin klisur lirad1r. Bu 4o bin klisur lira
n1n or tlilti odenekle mlina s ebeti nedir ? 

S.AN!K AHMET SALiH KORUR .. Oradan a11n1p verilmi§tir. Zuhur 
eden fark ortlilli odenege aittir. 

BA§Kl~N - Demin Milli Emniyetten gel en ortUlti odenekle ala .... 
kal1 degildir, dediniz. 

• A 
SANIK AHMET SALIH KORUR - Bu para Milli Emniyetten al1nm1§, 

fakat sonradan iade edilmeyerek her ihtimale kar§l kasada kslm1§t1r. 

B~~KAN - Naci Perker'den doviz vesaire al1nd1 m1 ? 

S.ANIK .MlMET SALiH KORUR - .Al1rrl i. Bunlar1n ayr1 ayr1 hesab1 
vard1r. 

B4§KhN - Bunun bir hesab1n1 tutmad1n1z m1 ? 

SAN!K AHMET SbLiH KORUR ~ Tuttum efendim. Bunlar da kasan1n 
i~erisindeydi. 0 para zarf1n1n alt1ndad1r. 

•• A 
BA§KbN ~ ~imdi bunun Ortlilli odenekle alakas1 yoktur. Bu 

Naci Perker'den al1nan kis1m belli ise bu dti§lildtikten sonra di~erinin 
orttilli odenekten mahsubu icabeder. 

S.ANtK .t~HMET s1~1iH KORUR ~ O zarf ta onun al t1ndad1r. 

B.i;~Kl~N ,,,. Naci Perker'den a11nan miktar belli ise diger mik"'! 
tar 40.000 den mahsup etmek icabeder gibi geliyor bana. 

BiLiRKi9i GA FER T.HYY.£1R. S.AD!KL.AR aa Efendim, Milli Emniye tte 
orttilti odenekten verilen paralar1 incelemeye llizum hissedilmemi§tir. 
Biz yekGn olaraktan al1yoruz bu paralar1. oradan intikal edenler, 
burada mevcutlar aras1nda olanlarla hi~ bir zaman mevcut olarak al~~ 
kal1 olamaz. Fakat buyurdugunuz gibi bu aradaki fark §ayet kendi 
hesaplar1ndaki ortlilf;i odenekten al1nan· dovizler ise, 0 takdirde bu, 
40 bin lira 212.000liradan indirilebilir. 

BA§KAN - Deniyor ki NaciPerker'in getirdigi dovizler vard1r. 
Ahmet Salih Korur'a teslim ettigi dovizler vard1r. Bu dovizlerin 
miktar1 malum mudur ? 

BiLiRKi~i CAFER Ti1YY.iiR S.ADtKL.AR - Bu bana intikal ettiril
memi§ ti r. 

BA~Kl~N - Bunlar1 inceleyemez misin ? 
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A. 

- ,. BILIRKi~i CAFER T.AYY.AR SAD!KLAR - Bu hususta benim §ahsJ. 
selahiyetim olup olmad1g1n1 bilmiyorum •. 

BA~KAN - Naci P~rker'in Ahmet Sal!h Korur'a getirip kasaya 
teslim ettig1 doviz miktar1 malum mu ? Malum ise miktar1 ? Birincisi 
bu. 

• c I\ 

Ikincisi de; Ba§vekalet kasas1nda 27 May1s'ta yap1lan say1m• 
da elde edilen doviz miktar~ndan hangisi bliylik ise, yani 27 May1sta 
elde edilen miktar fazlas1 tarhedilince bakiyesinin·or~tilli odenekten 
mahsubu i-cabeder vaziyeti V8rd1r. Naci Perker taraf1ndan teslim edi
lenin mahsubu icap etmez degil mi ? 

,. BILIRICI~i CAFER TAYY.AR SAD!KLAR - Hali haz1rda vesikalar 
malum delildir. Yaln1z bu §ekil~e bir hesab1n yap1lmas1 igin 50 sene
sinde de ay~i §€Yin yap1lmas1 laz1md1. 1950 senesinde ayr1 tutulmu§
turo 

,. 
BA~K.AN - 1950 senesinde Demokrat Parti iktidar1na mill1 

emniyetten getirilmi§ iddias1 mevcµt degil. Art1k.oraya gidemeyiz. 

. · BILIRICI~I CAFER T.AYY.AR S.AD!KLAR - Mlisaade ederseni z bir 
kanaatimi arzedeyim. Ortlilli odenekle alakal1 bu 4o bin liran1n 
tenzili icabed er., 

BAqKAN - Ahmet Salih Korur d~yor ki, Naci beyin bize teslim 
ettigi dovizin ortlilti -C)denekle bir alakas1 yok. ~imdi sizin dedigio. 
niz bu· 4o bin liran1n Naci beyin hesab1nda kalan paradan mahsubu 
yap1labilir mi ? 

BiLi.FKI§i CAFER TAYYAR SAD!KL.AR - Olabilir. Fakat bahse°ktigi 
200 bin dolar mevcudunun bizim hesab1m1zda olmas1na maddeten imkan 
yoktur. 

.. . 
BA~K.AN - Hay1r efendim §U Naci Perker'in getirdigi par~n1n 

ort.lilli oaenekle alakal1 olmad1g1n1 kendisi soyleyince, hay1r alakal1-
d1r, diyebilir miyiz ? Bunu bir kerre tesbit etmek icabeder. Deger
lendirilen miktardart a~ag1 ise o dli§lilecek ve diger k1sm1 da mahsup 
edilecek. 

• 
. BILiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Bu husustaki tetkikat 
vereceginiz emre gore yap1labilir, efendim. 

BA~KAN ~ Fazla tutarsa mesele yok. Fakat Naci Perker 1 in 
getirdigi miktar 20.000 lira tutarsa bilfarz o dli§lilecek ve geri 
kalan k1sm1 ortlilli odenekten mahsup edilecektir. Buras1n1 nas11 tes
bi t edelim? Naci Perker'i~~ag1ral1m, soral1m.Ba§ka nas1l tesbit 
edilir ? 

BILIRKIQi CAFER TAYY.AR SAD!KLAR - 27 May1s tarihinde yap:r.lan 
aramada tutulan zab1ttan bize gelmeyen ba§~a bir zapt1n olmas1 mtimklin 
olabilir. Bunlar eger tesbi t edilip Ba§vekalet ·Muste§arl1g1 vas1 ta
siyle celb edilebilirse, bu mevzu ayd1nlan1r. 

BA~KAN - Yani kasan1n say1m1 an1nda ba§ka bir vesika daha 
m1 vard1r ? 



h sas: 1960/ 21 ' ~ 177 .. 

BiLiRKf~i CAFER TAYYAR SADtKLAR 
bulunabilir. 

A 

Belki Milli Emniyette 

BA~KAN - Nas1l tesbit edelim? 

SAN1K AHMET SALIH KORUR - Milli·Emniyetin paras1 dfye bizde 
ayr1ca bir para yoktur. 1950 y1l1nda da Milli Emniyetten bir para 
alml§ degild1m. 

Naci Perker vazifeden ayr1ld1g1 zaman bana teslim ettigi 
bir para vard1r ki, 40 bin lira tutar1 olamaz. ~at1r1mda kald1g1na 
gBre, 200.000 dolard~r. 

BAeKAN - Ne kadar olabilir ? 

SAN1K AHMET SALIH KORUR ~ Bugtinkti rayice gore 2,5 milyon 
11rad1r. 

BAeKAN - Naci Perker'in size teslim ettigi dovizin miktar1-
n1 nas1l tesbit edelim ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Kasamda bu para ve alt1nda zapt1 
mevcuttur. 

BA~KAN ~ O zapt1 nereden arayal1m ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Efendim, dairemdeki kasan1n i~eri
sinde idi. Zarf1n a~t1ndayd1. Buradan bi~ ka~ bin dolar sarfedil

mi§tir. 
,. 

BA~K.AN - Bu k1 sma mtitalaa •• • 

BA§SAVC! ~ Bizim de yapt1g1mi.z incelemede hakikaten bu' 
§ekilde bir doviz mevcudundan baz1 sarfiyat yap1ld1g1 anla§1l1yor. 
§1mdi bu dovizden sarfiyat yap1ld1g1na gore bu dovizin men§eini 
ara§t1rmak ger~ekten iktlza ediyor. Bilirki§i de soylemi§ olmas1na 
gore, oyle bir doviz paras1 mevcut ise bunu arayal1m. 

BAGKAN - Nereden arayal1m ? 

~ B4eSAVCt - Mtisaade ~derseniz bu nokta hakk1nda izahet·vere
yim. Ink1laptan sonra E~§vekalette yap1lacak tahkikata memur edilen 
hey'et iQinde bendeniz de vard1m. Ahmet Salih Korur'un dairesine ve 
Sabik Ba§vekilin dai resine gi_rdik, bir stirti evrak tesbi t ~dildi. 
Fakat bu oyle bir tesbit idi ki, birAenvanter yapmaya imkan yoktu. 
Qtinkti o gtin Ba§vekalette dahi Ba§vekalet Mtiste§arl1g1na tayin edilen 
zata teslim etmek icabediyordu. Olabilir ki, kendilerinin bahsettigi 
bu zarf1 bu evrak aras1nda bo§ bir zarf gibi gorerek dikkatten kaQ1r
m1§s1 zd1r. Fakat bunlar imha edilmi§ de~ildir. Muhafaza edilmektedir, 
Ytiksek Soru§turmaya yazal1m, btitlin evrak Yliksek Soru§turmaya devre
dilmi§tir. Baks1nlar,. O evrak eksperler taraf1ndan tesbit edildi. 

BA~KAN - O vakit dti§linlillir, degil mi ? 

BAeSAVCt - Bendenize soz verilmi§ken.bir noktay1 a~1klamama 
. mtisaadenizi rica edecegim. A 

eimdi bizce, haricen yap1lan ihbarlara gHre Ba§Vekalete ait 
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doviz tahsisi yetkisi de ayr1ca · 1/$rm1§. Ba§Vekal.et doviz tahsis . 
edecekse, kendisine ait olan dovizden orttilti odenek olarak tahsis 
edilmi§tir. Nitekim Ahmet Salih Korur taraf1ndan Nedim Okmen'e 1957 
veya 1958 y1llar1nda M1s1r'a giderken bu ortlilti odenekten doviz 
alarak kendisine yap1lm1§ bir odeme vard1r.Bunun d1§1nda Adnan 
Mende res ile ilgisi oldugunu zannettigimi z Mukaddes isminde bir 
kad1n var. Bir de muhtelif· tarihlerde gene .t~vrupa 'ya vaki seyahat
ler igin doviz tahsis edilmi§ 1 §imdi bunlar1n ag1klanmas1 igin §tip
hesiz Ahmet Salih Korur'a ve Adnan Menderes'e bu sualleri soracak
s1n1z. Bu doviz mevzuunun dinlenmesine zannediyorum ltizum vard1r. 
Biz de Ytiksek riyasetten bu noktada ara§t.irma yap1lmas1 igin mtisaade 
is teye cektik. 

BA~KAN - Ytiksek Soru§turmada bu evrak var m1 ? 

BA§SAVCt - Evet, Ben §ahsen gordtiglimti h~t1rl1yorum. Bavul
lardan birisi ag1ld1g1 zaman .ilk elimize gegen kag1t Nedim Okmen'e 
yap1lan bir odeme idi ve akl1mda kald1g1na gore 140 bin lira kadard1. 
SorU§tUrma esnas1nda bu hususu .Ahmet Salih Korur'a sordum. 140 bin 
lira oldugunu zannetmiyorum bu on veya 14 bin civar1nda bir parad1r. 
Kendisine M1s1r'a giderken yap1lan bir odemedir, demi§ti.Ama, sonra-

, dan bu konu ile ilgilenmedigim igin son durumu bilmiyorum. 

BA~KAN· ~ ortlilti odenejc dosy~s1 Divana intikal ettigine gore 
blittin evrak1n Divana celbedilofesi icabetmez mi idi ? 

B.A~Sh vet - §oyle bir va ziy et oldu: YUks ek Soru§ turma Kurulu 
muhtelif kurullara ayr1ld1. Bunlardan bir k1smi orttilti odenegin sarf 
§eklini mlistakillen ele ald1, bir k1sm1 doviz mevzuu oldugu i~in 
bunu ayr1 bir kurul doviz yolsuzlugu olarak tetkik etmeye ba§lad1. 
0 itibarla tahmin ederiz ki, o dosya iginde de bu evrak daha kolayc:11 
11kla bulunabilir. 

SANIK .ADN.hN MENDERES ~ifDAFii T.ALAT' .AS.AL .. §imdi efendim, 
muhterem iddia makam1n1n mlita1aa1ar1n1n hakl1 olan taraflar1 var, 
dosyay1 biz de tetkik ettik, bu doviz mevzuunda yap1lan tediyelerin 
§eklini tesbit etmeye imkan yoktur. Ehlivukuf taraf1ndan tetkikat 
yap1lm1§t1r ve burada Necmettin Sadak, Sedat Simavi gibi baz1 gaze
tecilere de doviz verilmi§tir. §ahap Gtirler, H • .Atakl1, Faz1l ~era
fettin Blirge, Sedat Simavi'ye de bu doviz mevzuunda tediyeler yap1l
m1§ oldugu gorlilliyor.Fakat bu tediyelerin mahiyetleri, §€kli, mah
subunun yap1l1p yap1lmad1g1 hus~sunda, bendeniz dosyay1 k1saca tetkik 
ettigim i~in netice ~1karma imkan1na sahip·o1amad1m. . 

Bu itibarlad1r ki, Ytiksek Soru§turma Kuruluna·aosyan1n 
tevdi edilmesi suretiyle tetkikine mahal olmad1g1 kanaatindeyim. 
Qlinkti, bu isirr.leri ehli vukuf kendisi tesbi t etmi§tir. Mtisaade P.uyurur
san1 z Ehlitukuf bu noktada izahat verecek vaziyettedir. Nedim Okmen'i 
buluyorlar, listede ad1 vard1r. 

B.A§KhN ~ Demindenberi soruyorum Bilirki§iye. Bu k1s1m 
karanl1k kal1yor. Baz1 evrak1n buraya gelmedigi, bulunmad1g1 fakat 
bulunmas1n1n aa muhtemel bulundugu anla§1l1yor. Yliksek Soru§turmaya 
bi zim elimi zdeki dava evra kin1 tevdi ed ecek degili z. Oradan sora cag1z. 
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BILIRKi§I CAFER Tl~YY.iiR SAD!KL.AR ·'"' Efendim, bizim Bilirki~i 
ra·porumuzda dovizle ilgili bir kis1m mevcuttur. Dovizle ilgili evrak 
bendenize tevdi edilmi~, lizerinde tetkikat yap1lm1~ ve raporumuzda 
bu husus ayr1 bir bolUm olarak konmu§tur.Ancak, Soru§turma Kurul~ 
lar1ndaki vazife taksimi dolay1siyle dovizle ilgili k1s1m 8.ci Kuru~ 
lun vazifesi dahilindedir. MUsaade buyurursan1z bunun netice k1sm1~ 
nin doviz tahsislerinin nas1l yap1ld1g1n1, nas1l muameleler ceryan 

· ettigini gostermesi bak1m1ndan o kism1 kisaca okuyay1m. 
A 

BA§KAN ~ Boyle dovizle alakal1 baz1 vesikan1n buraya gel-
medigi de anla§1l1yor, ki bunu YUksek Sorm~turmadan sormak iktiza 
ediyor. Ba§vekaletteki evrak1n orttilU odenek,..ve doviz bak1m1ndan 
ayr1lmas1 s1ras1nda baz1 evrak1n, dovizle alakal1 oldugu igin, ba§ka 
bir dosya iginde kalmas1 muhtemeldir. 

BiLiRKI§i C.AFER TkYYI~R S.i~DIKLAR .. Ba§Vekalet kasas1nda 
bulunan dovizle ilgili vesaik gelmemi~tir. Benim arzettigim k1s1m, 
avukatlar1n lizerinde durQuklar1 ve say1n iddia makam1n1n temas et~ 
tikleri k1s1md1r. Ba§Vekalet kanaliyle ortUlU odenek ad1 paravan 
olarak kullan1lan doviz tahsisleri ile ilgilidir. 

BA~KAN - Bu sizin elinize verilen evrak Uzerinde yapt1g1n1z 
tetkikata gore? sizin elinizde bulunmayan ~vrak da gelsin, yahut 
yoktur denirse ondan sonra alal1m bu mtitalaalar1 ••• 

BiH?SAVC! r:s Biz de dosyay1 tetkik ettigimi z zamah raporda 
bu k1sm1 gordijk. Bunun tetkikinden de anla~1l1yor ki, Ba§vekaleti 
i§gal eden zat memleket ic;indeki baz1 zeva-Ga at1yyeler, ihsanlar 
yap1yor idiyse, baz1 yak1nlar1na mesela Ayhan Aydan'a da doviz oden
mi§tir Ve ortlilli odenekten odenmi§tir. Mukaddes dedi~imiz han1m, 
kendisine sordum, bu kimdir dedim, ·bana anla tt1. Ma zide ilgisi olan 
bir han1mml§···Bunu da Avrupa'ya gondermi§ler ve buna da ortlilli 
odenekten bir odeme yap1lm1§t1r. Rapordan da anla§1l1yor ki, ama bu ' 
kadar da degildir. 

§imdi bir mek~up geldi.Bu mektupta ayr1ca Ahmet_ Salih Korur 
ile ilgili bir han1m, Ingiltere'ye gonderilmi§.Bir sene kadar tedavi 
edilmi§ ve buna da dovi z odenmi§ tir. 

Bu itibarlad1r ki, bunlar tamamiyle,..bizim mevzuumuz iginde~ 
dir. Yani ortlilU odenekten sarfedildigi a§ikard1r.Ama, demin de 
arzettigiro gibi bunun d1§1nda bir zab1t hali vard1r ki, belki 'bu 
ag1klarla ilgili olabilir.Bunun tamamiyle ayd1nlanabilmesi i~in· zab1t 
dosyas1ndaki istedigimiz evrak1n celbine zaruret vard1r. · 

BA~KAN -ABunlara ait olan bir evrak varsa ~ulun~un, gelsin. 
Ondan sonra mlitalaalar serdedilsin. Bir k1s1m mUtalaalar1 bildirebi~ 
lecek durumdas1n1z. Baz1 kis1mlar var ki bildirem~yeceksiniz. (Ba§
~avc1ya hitaben:) Bunu soral1m, ondan sonra mlitalaa alal1m. Yani 
OrtlilU'odenek dosyas1na girmesi iktiza eden bUtUn dosyalar gelsin. 

BA~SAVC! ~ Boyle olsun efendim. Yaln1z mlisaade buyurursan1z 
bilirki~iden ayd1nlat1c1 mahiyette sorulmas1n1 istedigimiz sualler 
var: 

BA~KAN - Bu bitsin •• Bilirki§i burada daima mevcut. 
~u soracag1m1z ~eyler gelsin •.• art1k ba§ka tarafta 
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vesika kalmas1n, ondan sonra bilirki§iYe her §eyi sorabiliriz. 

SAN!K .ADN.f1N MENDERES MltD.AFii TALAT .AS.AL - Bizim de 16 tane 
sualimiz vard1r. Bu celsede sormak istiyorduk. Mlisaade ederseniz 
yaz1l1 olarak takdim edelim. 

B.A~K.hN ,. K1sa ve ya z1l1 olarak verirseni z daha iyi olur. 

BAeSAVC! ~ ~imdi sorecag1m1z baz1 §eyler vard1r. Dosyay1 
tetkik ettigimiz zaman gorlirUz ki, mesela kuzu budundan viskiye, 
kU§ Uzlimlinden sUpUrgeye kadar bir gok ev masraflar1 kaydedilmi§tir. 
Fakat .Adnan Menderes'in zimmet miktar1 dahil depildir. Bu, usulsliz 
masraf olarak ele al1nm1§t1r. hcaba bunlar1n zimmete dahil edilme
mesinin sebebi nedir ? 

BhSKAN ~ Vesikas1 ibraz edilmeyen bUtlin masraflar zimmetin
de kalm1§t1r. Vesikal1 sarf~dilen baz1lar1 da usulslizdtir.Fakat 240'a 
girer diye soyledi. 

Bt1es11VC! °" .Adnan Menderes ziyafe.t masraflar1n1 tahsisat1 
mestureden kar§1lamas1n1n sebebini izah ederken blitgede Qir temsil 
tahsisat1 mevcut degildi, diyRr. :~yni suali bilahare Celal Bayar 'a 
da sorduk; o da yoktu, dedi. OrtUlli odenekten bunlar1n kar§1lanmas1-
n1n gerekgesi olarak da bu gibi masraflar1 bUtgeye temsil tahsisat1 
konulmad1g1 igin biz bu yoldan kar§1lad1k, diye cevap verdiler. 

Bizim kendi anlay1§1m1za gore, blitge kanununu te~kik ettik. 
Fakat, ba§k~ §Eyler de bulunabilir. eUphesiz bilirki§i kadar bu 
mevzuda selahiyetli degilim. Eger kendileri de bu noktay1 tetkik 
ederlerse ve bi ze i zahat verirlerse bir §liphe kalma z. 

" Bl1~K.t1N .... Bu temsil masraf1 da namtitac.ahi gider. Mesela 
Adnan Menderes diyor ki, 50 ki§ilik ziyafet veraim, diyor. 

BiLiRKI~i CA FER Tl1YYAR SADIKL.AR ... Ka nun va z11, bu mevzuda 
yap1labilecek masraf1n miktar1n1 takdir etmi§ ve bir miktar blitgeye 
koymU§tur. Mevzu Uzerinde mliteaddit defalar mevzuubahis olundugu 
igin 949 senesinin bUtgesinden 19R0 senesinin blitgesine kadar tetkik 
ettim. Blitlin bu blitgelerde Ba~vekalete ayr1lm1§ bir temsil odenegi, 
ayr1ca 40~ Uncli fas1la konmU§ misafir ag1rlama odenegi oldugunu tes~ 
bit etmi~ bulunuyorum. 

BA~KAN ~ Temsil odenegi ne kadar ? 

BiLiRKi~i CAFER TAYY.!1R S.AD!KLhR cm 1959 bUtgesinde var, 
arzedeyim. Fas1l 210, Temsil tahsisat1 3000 lira ••• 

BAeKAN .,.. Bir s ene i~in ? 

BILIRKI~i Cl1FER Tl~YY.l~R S.AD!KL.AR ... Evet ••. Fas1l 403. MisE1fir 
ag1rlama masraf1, 12.000 lira. Bu temsil tahsisat1 btitgeden veril~ 
mektedir. Ve kanun vaz11 bu miktar1 takdir etmi~tir. Ba§vekilin 
misafir ag1rlama ve tt?msil mlinasebetiyle yapacag1 masraflar i~in bu 
kadar mUnasip g~rmU§. eayet bu yetmeyecek olsayd1~ istenecekti. 

Bir hususu daha arzedeyim: bdnan Menderes, yine akl1mda 
yanll§ kalmam1~ ise, kendisinden evvel 950 blitgesinde 70 bin lira 
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ci.va r1nda konut masraf1 bulundugunu ve bunu kendi zaman1nda kald1g1 ... 
n1, soylediler: 950 btit~esini tetkikAettim.Fakat boyle bir tahsisat 
goremedim. Kast1n1n ne oldugunu hala anlamaml§ bulunuyorum. 

BAQKAN - San1k Ad nan Mender es, ne diyorsunuz ? 

SbN!K ADNbN MENDERES - Bendeniz de bu hususu soracag1m. 
QUnkti hat1r1mda ytizde doksan kald1g1na gore 70.000 lira civar1nda 
veya 80.000 lira civar1nda bir odenek mevcuttu. Ba§vekilin ikametga
h1 igin. Bunu iyice tetkik etmelerini gok rica ederim, belki fas11-
lar maddeler aras1nda bulunabilir. 

BA§KAN - Bu bir y1l igin mi ? 

SANl:K 11DN.~N MENDERES - Evet bir y1l i~indir.Bu mutfak 
masraf1 ve 1kametgah masraf1. 

Burada kararnamede zikredilen §U cihetin de tavazzuh e~ti- , 
rilmesini ~ok rica ederim. Kararnamede eski ·Ba§vekillerin kendi 'ev
lerinde oturd~klar1. bir §Bhidin ifadesine nazara~ tesbit ediliyor. 
Sa hit Tahsin Onder 'in ifadesine na zaran. Tahsin Onder diyor ki; Refik 
Saydam kendi evinde otururdu, ~emsettin Gtinaltay kendi evinde oturur
~u. Kay1tlar tetkik edilirse, derhal anla§1lacakt1r ki; Ba§vekil 
§tikrti Saragoglu Ba§vekil olarak Hariciye ko§kUnde ikamet ederdi. 
Onu takiben gelen Ba§Vekillerden merhum Recep Peker bizzat Ba§vekil-
ligi zaman1nda Hariciye kO§ktinde ge~irmi§tir. · 

BA~KAN - Arna, Sara~oglu zaman1nda mutfak masraf1n1 kestiler, 
Hatta bu husus.ta §Oyle f1kralar da g1kt1: rtoradah kesilirse, mesturen 
od.,er" diye mizahi f1kralar g1kt1. Yani,Saragoglu zaman1nda mutfak 
masraf1 kald1r1ld1. 

A . SANIK ADNAN MENDERES - Mlisaade ederseniz bunu tetkik etmeye 
imkan bulay1m~Recep Peker de kendi evinde oturmad1, Hariciye ko§klinde
oturdu. OndanAsonra Hasan Sakq ~endi evi igin btitgeden para tahsis 
e ttirip evvela Hariciye Vekili l·onra da · Ba§Vekil olarak orada ikamet 
etti. Bir hususun tavazzuh etmesi i~in arzediyorum. Hesap isteridi. 
3 ayl1k, 6 ayl1k 1950 den evvelki tahsisatl mesture hesaplar1n1n ele 
ge~tigini soyledi. Yan1lm1Yorsam, y~nll§ anlamadiysam oyle soyledi. 
Bunun igin de Ba§vekilin ayda 3000 lira omarak ald1g1 aidat1 tesbit 
etmi§ bulunuyor mu~ bulunmuyor mu ? 

'a. 

Bir nokta daha: Buyurdular ki, l-4 ayl1k zaman zarf1nda 
istihbaratta sarfedilen ylizde doksan1n1 te§kil ediyor. istihbarat 
d1§1na sarf edilen ise yUzde onu te§kil ediyor. §imdi kendilerinden 
§Urasin1 sormak isterim ve bu noktan1n tavazzuhunu talep ederim. 
Mesela 2 milyon liral1k ta~sisat1 mesture btitgeye vazo*unmU§• ~1111 
Emniyete verilen k1s1m malum ve muayyendir.Bunun gok dunundad1r. 
§imdi nas1l oluyor ki, ytizde doksan1 istihbarata .tahsis edilmi§tir 
neticesi bulunabiliyor ? Bu cihetin tavazzuh etmesini isterim. 

§uras1n1 sarahaten arzedeyim, Reisbeyefendi; Bu tig bin lira 
ile alakadar olmak tizere. Belki rastgeldikleri bir nokta· vard1r, 
tenvir ve tashih ederler. E'Vvelce bir mlinasebetle arzettigim gibi 
May1s1n 25 de vazifeye ba§lad1g1m zaman MUste§ar Ismail Hakkl bey 
500 lira para getirdi. Nedir diye sordum, k1stelyevm dedi. Bunun 
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500 liras1 geriye kalan be§ glin i~indir, dedi ve ona teslim etti. 
Buglinkti gibi haf1zamdad1r ve bir tak1m arkada§lara da soylemi§imdir. 
~imdi bu varid. Madem ki, diyorlar ki tahsisat1 mesture sarf1n1n 
bir k1sm1 elimize ge~ti. Bu gibi sarfa rastlami§lar m1d1r ? Ve va zi .. 
yet nas1ld1 ? Gelenek nas1l geliyor ? Bu hususta YUce Di van1 tenvir 
etmele~ini rica ederim. 

BA~KAN - Bunu soracag1m. Burada siz dediniz ki, Sara~oglu, 
Hasan Saka da sizin gibi Ba§Vekil idiler. Bunlar1n ko§kde oturduk-
1ar1n1 farzedelim. Mutfak masraf1n1 al1yorlar ml imi§ ? 

SI1N!K ADN.AN MENDERES - Bendeni z mutfak ma sraf1n1 alml§ 
"' ' A deg111m. E~asen bu.vesile 1le bu. o~ senelik yekunu toplayacak olur-

sak Ba§vekalette ikametim esnas1nda, ko§kte ikametim esnaslnda bu 
pa ralar ••• 

B.A~KAN - Hay1r, benim sualime cevap vermiyorsunu z ? Ben 
diyorum ki, sizden evvelki Ba§vekillerin ko§kte •turduklar1n1 farz
edelim,. mutfak masraf1 alm1§lar m1 ? 

S.AN!K ADNAN MENDERES - Arzedayim. 

BA~KAN "9 Beni~ sualime cevap verin •• Sara~ogihu zaman1.nda 
mutfak masraf1 kesildi, kald1rd1lar. Ondan sonraki Ba§v~killerin 
ko§kte oturduklar1n1 farzedelim. Mutfak masraflar1n1 orttilti odenek-
ten yap1yorlar m1yd1 ? , 

SAN1K .ADN.AN MENDERES . .,.. Burada iki sa fha var: Birisi kO§kte 
Adnan Mend~res odenektcn sarfetmi§tir, di~or dife kararnamede bir 
husus vard1r. Mescle b0yle degildir. 

BA~KAN - Benim. sorduguma ceva p vermiyorsunu Z• 

-SAN!K AON.AN MENDERES .- Soyliye cegim. 
A 

BA~KAN - Evvela bunu soyleyiniz •• Sizden evvelki Ba§vekil-
lerin ko§kte oturduklar1n1 biran i~in farzedelim. KO§k masraf1n1, 
mutfak masraf1 dahil ortlilli odenekten mi yap1yorlarm1s ? Dogrudan 
dogruya mesele budur. ~ 

SAN!K ADNAN MENDERES - Ben, ail~ olarak oturdugumuzdan dola
y1 1 ca bed en mas ra flar l kendim yapm1:pmd1 r. Ziya fetle r i~in ••• 

BA~KAN - Onlar diyorum. 

S.ANtK ADNAN MENDERES ,. Onlar1n ne yapt1g1 n1 te tkike imkan 
yoktur. 

BA~KAN ~ Onlar da otururdu diyorsunuz. Onlar da otururdu 
' ama,_ sizin gibi ortlilti odenekten masraf yapmazlard1. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Muhakkak yap1yorlard1, ~tinkti Ba§Vekil 
olarak 10.000 liral1k temsil tahsisat1 11e o toplant1lar1 yapabilmek, 
o yemekleri verebilmek 

1

imkan1 mevcut degildir. 15.ooo lira diyorlar· 
onu da bilmiyorum. Sene be sene soylesinler, 1950 de temsil tahsisat1 
ne idi ? 



r 
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B.A~K.AN ~ Demin sorduklar1n1z1 cevaplarrl irs1nlar. Ondan sonra 
d evam etlin. 

BiLiRKI§I C.AFER T.AYYAR SAD!KLAR ~ Benim ifadem s1ras1nda 
1950 d~n evvelki bir V€Sikan1n elime geldigini bu vesikada 850.000 
lira kadar tahsisat1 mesturenin l/Mart/1950 tarihinden 15/Mayis/1950 
tatihine kadar sarf1 gosteren hesab1n muvazeneli oldugu ve ben buna 
mtisteniden yapt1g1m tetkikata gore, yap1lan !Brfiyat1n v~ yap1lan 
odemelerin orttilli odenekten ylizde 90 n1ndan fazlas1 Milli Emniyete 
odenmi§tir. Vesikalar oradad1r. Ve bir ntishas1 da dosyadad1r. Emir 
buyurursan1z o~uyay1m. 

B.A~KAN .. Hay~r •• Mlidafiler sonra gelsin baks1nlar. 

Sizin sualiniz 1 

BA~SAVC! ~ 1950 senesinden 1960 senesine kadar Devlet hazi
nesinden Adnan Menderes'e yap1lan odemelerin nev'i, miktar ve mahi~ 
yeti hakk1nda bize k1saca izahat verebilirler mi ? Bunu sormaktaki 
maksad1m1z §Udur: Ge~en celselerde Adnan Menderes'in tekalit edildigi 
hakk1nda bir soz ge~ti. A§ag1 yukar1 uzun zamandan beri kendisini 
tan1yorum. Hatta ben bir tesadlif olarak kendisiyle ayni Fakliltede 
talebelik yapt1m. Biliyorum ki bir gtin dahi memuriyet yapmam1§t1r. 
Fakat birinci dere~e tizerinden tekalit edilmi§tir. Bunu §U sebeple 
a~1kl1yoruz. Mesela .Adnan Menderes harcirah ve maa§ alm1yormu§; · 
deniyor. Halbuki k~ndisi odenekten al1yor. Bunun d1§1nda kendisini 
tekatit ettirmi§. Bunlar1 tetkik ettiyse k1saca bize izahat versin 
bilirki§i ? · 

BiLiRKi~i G.AFER T.AYY.AR S.AD!KL.AR ... Bilmtinas ebe bu hususlar1 
tetkik etmi§ bulunuyorum •. Adnan Menderes Ba§vekilligi s1ras1nda 
Ba§vekillik tahsisat1 olarak on y1l zarf1nda kesintisiz, net olarak 
108.884 lira Ba§vekillik tahsisat1 alm1§; ayr1ca 1957 y1l1nda bir 
kabine degi§ikligi mlinasebetiyle istifa etmi§ti. Bir ka~ glin kabine 
d1§l mlistagfi bir Ba§vekil olarak kald1. O zaman mevzuat1n bir hlik~ 
mtinden istifade edilerek kendi talepleri tizerine Ba§vekillikten emek
li maa§l ba~lanm1§t1r. Qok kisa bir zaman sonra, ~krar Ba§vekil oldu. 
Ba§vekil olduktan sonra da yine Ba§Vekil tahsisat1n1 almaya ba§lad1. 
Ba§vekilligin emekli maa§1n1n kar§1l1g1 da senede 49.000 lirad1r. 
Ve 25 y1l hizmet Uze~inden tekatit ol~U§turAve kendisine map§ baglan
m1§t1r. Evvelce fiil1 hizmeti olmad1g1 malumdur. Mebus tahsisat1 
ve yollugu olarak da 291.121 lira alm1§t1r • .Ayr1ca 84.677 lira da · 
d1§ seyahatler harcirah1 tutmaktad1r.Bir husus daha arz edeyim: · 
Dahill. harcirahlar, yani Ba§vekilliginden vazife mahallinden d1§ar1ya 
gittigi zaman almas1 icabed€n harcirah sadece 1950- 1951 y1llar1nda 
al1nm1§t1r. Bundan sonra almaktan vazgegmi§tir. Bu miktar1n hesab1 
gok cliz'i tutmaktad1r.Bir seyahat yaparke~ gidi§ geli§ masraf1n1 
almas1 icabeder. 

A 

BA~KAN - Dahil1 harcirah ? 

BILiRKi~i CAFER TAYYAR SADlKLAR - Bu yolla olmam1§, tahsisa
t1 mesture yolile masraflar1 kar~1lanm1§t1r. Park Otel masraflar1n1 
da kar~1lam1§t1r.Biz bir hesap yapmaya kalkarsak, boyle bir hesaba 
mevzuat1m1z mUsait degildir. Hesap yapmaya kalkacak olursak, kararna .. 
mede de gorlildligli gibi bir sene iginde ald1g1 ortlilli odenekten ald1g1 
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Parkotele verilen paralar yekunu 1500 glinltik bir harciraha tekabUl 
etmektedir. FtJkat boyle bir hesaba mevzuat musaade etmemektedir. 
Boyle bir hesab1 yapmad1m. Ve park otel ma~raflar1 ve di~er ziyafet 
masraflar1na odenen paralar1 tetkik etmek maddeten imkans1z oldugu 
i~in 4dnan Mende res 'in zimmetinde 200. 000 lir.a olarak tesbi t ~ttik. 
Fakat §Uras1n1 da soyliyeyim ~i, kesin bir rakam soylemek imkans1z~ 
d1r.Bir milyon civar1nda £1111 bir zimmet ••• 

BA~KAN ~ Peki, San1k !dnan Mendere~ l 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Acaba Ba~vekillikten istifa ettigim 
zaman o gtinkti mevzuat v~ kanuna gore b deredede Ba§Vekiller emekli
ye sevkediliyormuydu ? Oyle bir ifade kullan1ld1. Yan! ben, nlifuz 
ve tesirimle mi bu i§i yapt1rml§lm ? Bu tamamen mevzuat dahilinde-

J dir. Zannederim Vekiller de ayni §ekilde bir defa, bir gUn Vekil 
olsa da istifa etse bir gtin Vekillikte bulundu.gu i<;in emekli maa§1 
alabilir. Boylesine gelmi§tir.; 

BA~KAN ~ Esasen emekliliginiz iptal edilmi§ degildir. 
·; ~ . 

S.ANtK .ADNAN MENDERES .. Bunu adeta tesir ve nlifUs goster ... 
mi~im ve mevzuata ayk1r1 imi§ gibi if~d~ ettiler. Hakikat1 hal boyle 
degildir. 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SADtKLAR - ifademde bOyle bir §€Y 
soyle~edim~ o glinkti mevzuata gore alm1§ dedim. 

BA~KAN - Ancak dikkate §ayan olap ciheti §Udur: Pek yayg1n 
bir §€Y vard1: .Adnan Mendere~ Ba§vekillik tahsisat1n1 bile alm1yor-

· mU§ diye. Boyle milletge malum olmayan bir emeklilik durumu da var. 
Onun da tahsisat1 al1nm1§, boyle bir psikolojik'durum var ortada. 
Yoksa Emeklilik muamelesi elbette kanOn1dir ve kanuna uygundur. 
Esasen kanuna uygun olmazsa iptal edilir. 

SANtK ADNbN MENDERES ~ Tekrar arzedeyim Reis Beyiteodi. A 

Bu toplant1, yemeklerden ba§ka ailece yapt1g1m1z masraflar1 Ba§veka
let k.o§klinde oturmam1za ragmen kenai blitgemizden yaJ>m1:p1d1r. 

BA~KAN - ~imdi, efendim, art1k talike geliyoruz. Yliks~k 
Soru§tUrma Kurulu gerek ortUlli Odsnekten ve gerekse dovizle a1akal1 
ba§kaca bir evrak bulunup da Divana tevdi edilmemi§ bir evrak var m1, 
yok mu ? inceden inceye ara~t1rs1n, ~ondersin. Yoksa, kesin olarak 
yok denilsin, diye bir karar al1nmas1. 

Bh§S.AVCt 00 Baz1 vesika~ar bana verilmi§tir. Bunlar1 Yliksek 
Divana takdim etmek istiyorum. Onemli olmalar1 dolay1siyle duru§mada 
okunmas1n1 rica ederim. Pek k1sa §eylerdir, Yaln1z sonuncusu biraz 
uzundur. Sonuncusunu okumaya lUzum yoktur. 

BA~KJ1N .. Hatta §Oyle denebilir: icab1nda bilirki§i de _haz1r 
bulundurularak bir ara§t1rma yap1ls1n. Yoksa, yok denilsin. 

Bu ya z1y1 bir va tanda § ya z1yor. 

BA~SAVC! - Okunsun, bendeniz izah edecegim. 
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BA~K.AN , Vatanda§lar boyle §eyler yaz1yorlar. 

(Bir vatanda§ taraf1ndan Ba§savc1l1ga gonderilen ve Divana 
tevdi edilen yaz1 okundu). 

BAgKAN - Boyle bir i§ varml§••• San1k Ahmet Salih KorurZ 

8.ANIK AHMET SALiH KORUR - Maalesef bu vatanda§ kim ise; 
namuslu tan1d1g1m bir aileye leke slirmli§tlir. Say1n Ba§kan. Bu 
k1zcag1z, Dil ve Tarih Cograf~a Fakliltesinde Dogent olan bir arka• 
da§1m1n refikas1d~r. Kendisi Istatistik UmUm MlidUrlUgli Grafik ~ube
sinde c;al1§1yor. Istatistik Umum Mlidlirlligli Ba§vekalet manzumesi 
ic;indedir ve ayr1 bir Devlet Vekilinin idaresi alt1ndad1r' Mevcut 
olan bir kanuna mtisteniden gorgti ve ihtisas1n1 art1rmak tizere 
Londra'y~, zannediyorum; 5~6 ay ic;in gonderilmi§tir. Hie; bir §ekilde 
benim alakam yoktur~ Tahsisat1 mestureden gonderilmi§ degildir. ~ok 
lizlildtim, bu vatanda§ kimse, namuslu bir aileye ~eke slirmli§tlir. 

. BA9K.AN ~ Qanakkale'den Zeynel isimli kimsenin Ba§savc1l1ga 
gonderip Divana tevdi-edilen m@ktup okundu~ 

(Mektup okundu). 

BAgKAN ~ San1k Adnan Menderes, ne diyorsunuz ? 

S.ANtK ADNAN MENDERES ~ Beyefendi, soyledigim tamamen dogru~ 
dur. Kendisine bana yapt1g1 hizmet i~in muntazaman herkesten ald1g1n
dan c;ok fazla licreti kendim odemi§imdir, ba§1ndan sonuna kadar. Bana 
seyah~tlerde refakat etmesi hususu; bir Emniyetli adama ihtiyac; olu~ 
yor daima•Evrak1n muhafazas1, e§yan1n tanzimi, otelqe beklemek vesai
re ic;in ••• Bu sebepten dolay1d1r, Hastahaneye ugray1p ugramamas1 
meselesi, sabahleyin saat 7 de bana gelir; li~ c;eyrek saat me~gul 
olur ve 8 den evvel ayr1l1r gider. Ve bu hizmetine mukabil ben de 
tamamen kendi paramdan daima odemeler yapm1~1md1r. Hakk1n1 son 
santimine kadar odemi§imdir. 

BA~KAN - Evvelce de okundu. Bu odeme ortlilli odenekten yap1l
m1§ t1r. . 

SANIK .ADNAN MENDERES - Yok boyle bir §6Y··· Kendisine soru
nuz, daima ben kendisine odedim. 

BAgKAN .. Yine, Akif Ta§k1nbai isimli bir vatanda§1n Ba§sav
c1l1ga gond e rdi gi ve. Ba§ sa vc1l1 kc;a Diva na ta kdim edilen ya z1 okundu. 

(Akif Ta§k1nba§'1n yaz1s1 okundu.) 

BA~KAN ~ Bana da ~yni §eyi gondermi§. 

AHMET S.ALIH KORUR MtDAFii ORRAN OZEN<; .. Efendim, 9 tane 
vesika arzetmek istiyorum.Bunlar, yeniden tetkikat yap1l1rken nazara 
al1ns1n. Bunu istirham ediyorum. 

BA9KAN - Peki, verin. 

(Mlida fi Or han Oz en<; ve si ka lar l Diva na ta kdim e tti). 
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BA§KAN ~ Geregi gorli§lildli: 

orttilU Odenege veya dovize ai t ink1laptan sonra 
Ba§vekalette yai>1·lan aramada evrak bulunup bulunmad1g1n1n Yliksek 
SorU§turma Kurulu Ba§kanl1g1ndan sorulmas1na ve bu noktadan inceden 
inceye ara§t1rma yap1lmas1na, 

San1k Ahmet Salih Korur'a ait ayr1ca tizerinde rakam~ 
lar bulunan sari zarf1n da Yliksek Soru§turma dbsyalar1 i~ihde olup . 
olmad1g1n1n kesin olarak bildirilmesi i~in mtiiekkcre yaz1lmas1na ve 
bu mtizekkere cevab1 geldi~ten sonra Bilirki§iden gereken izahat1n 
al1nmas1na ve duru§man1n 15/12/1960 Per§embe glinti saat 9, 30 za b1ra ... 
k1lmas1na oybirligiyle karar verildi.. · 

KAPANMh SAATi: 11,20 

ORTDLU ODENEK D~RU§MAS! 

ALTINC! OTURUM 

(15/Aralik/1960 Per§embe) 
A~1lma saati~ 9,30 

1- YUKS EK .AD.ALET Di VAN! BA§KAN! 
2- " " " tiYESi 

Salim Ba§Ol 
Ferruh .Adal1 

~- "" " " " H1fz1 Tliz 
4,,. " " " " Ha s an Glir s e 1 
5~ " " " " Nahi t Sa~l1oglu 
6 .. " " n " vasfi Goksu 
7a. "" " " " Adil Sanal 
8'2 " " " " Ali Dogan Torun 
9- n " " " Kemal GOk~en 

1) " . " " B.A~SAVC!S! Altay Omer .. Eges el 
2) " " " " Yard1mc1s1 Fa hr et tin Ozttirk 
3) " " " " " Faruk Siret Degermen 
4) n " " " " .: Salim Ertem 
5) " " " " n Orban Erdogan 
6) " " " " n Stileyman Ta§ar 
7) " " " " " : Niya zi K1rdar 
8) " n " " " " Necdet Dar1c1oglu 
9) n. " " " " Servet Tlizlin 
10) " " ' " " " Tur gut Llileci 
11) " " " " 11 Avni Yurtsever 
12) " " " " " .Ahme t Bayra k. 

ZABIT KATiBi. . . . . . ' . .. Necmi Ener 

B.A~KAN - San1klar getirild1ler. Bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar. Mlidafiler haz1r • .A<;1k olarak duru~maya devam olundu~ 

A • 

Milli Birlik Komitesi Irtibat Btirosu Ba§kanl1~1ndan gelen 
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14/12/1960 tarihli kar§1l1k yaz1 ve ekleri okundu. 

YUksek Soru§turma Kuruluna; bu i§le ilgili evrak varsa, 
inceden inceye ara§t1r1p gonderin diye bir yaz1 yaz1lm1§t1r. 

Ayr1ca, Hzerinde rakamlar bulunan sari zarf da aranacakt1. 
Onlara kar~1l1k yaz1 geldi. 

Bilirki§i gelmi§Se o da gel~in l 

(Bilirki§i Cafer Tayyar Sad1klar huzura al1nd1). 

BA§KAN - Bilirki§i huzura al1nd1, eski yeminin ahdi alt1nda 
oldugu hat1rlat1ld1. Mliteaddit yerlerdeQ yaz1lara cevaplar geldi, 
si z de dikka tle takip ede ceksini z ve ilave ve i zahlarda buluna·cak
s1n1 z. 

(M.B.K. 1rtibat BUrosu Ba§kanl1g1ndan gelen yaz1 ve ekleri 
okundu.) 

BASK.AN ~ Bu yaz1n1n ozli, 270 bin dolar ve 250 bin Tlirk 
liras1n1n b~lunmam1~ olduguna dairdir. Aqcak sari zarfa benzer ~ir 
§eY bulmU§lar. ~imdi tesbit varakas1n1 okuyal1m. 

(Tesbit varakas1 okundu). 

BAgKAN ~ Bu tesbit varakas1na kar§1 bir diyecek var m1 ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Zapta §imdi muttali oluyorum. 
Say1n Ba§kan1m, yaln1z milnderecat1na diyece~im QOk. Bir kerre 270 bin 
dolar mutlaka mevcuttur. 

BA~KAN - Yok diyor. 

SANIK AHMET SALiH KORUR ... Mutlaka mevcuttur. Bendenizden 
§ifreyi alan Ttir~e§ idi. Beni Harp Okulundaki Kumandanl1k odas1na 
Qa~1rd1 kasay1 agmak i~in anahtar istedi, ben anahtar yok dedim; 
§i fr eyi ya zd1rd1m gi tti. Bunlar 1 Ha zira n degil, 27 May 1 s veya 29 
May1s glinti. Bu 270,000 dolar muhakkak mevcuttur, Efektif olarak. 

DA~K~N ~ O sizin mlicerret sozlin~z. 

SANIK AHMET SALIH KORUR - Bunlar1n agt1klar1na bir §€Y 
diyemem • .Arada fas1la -vard1r. ~Unkli ge<5en glin okunan zab1 tta deniyor
du ki; o da ertesi gtinli Ba§vekalet Mtiste§arl1~1n1 deruhte eden Ttirke§ 
Alpaslan taraf1ndan i§gal edilmi§ oldugundan evraklar torbalara kon~ 
mu§ ve ba§ka ta~afa .nakledilmi§tir. Ertesi glinU benim oda i~gal edil
mi§ti. Buna imkan yok. 

BA~KAN - Tlirke§'in sizden ~ifre ald1g1n1 ve tek ba~1na ag
t1g1n1 goren var m1 ? 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR - Bilmemki. Bendeni z o s1rada Harbi·
ye 'de tutuklu vaziyette idim. 27 May1s glinU tuttular. 

BAgKAN ~ Peki okumaya devam edin. 
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(Tesbit varakas1n1n birinci sahifesi okundu). 

B.A~KAN - Buna bir diye cegini z var m1 ? 

S.l~NIK .AHMET SALIH KORUR - Hay1r efendim. 

A Bli~KAN ""' Eger si zi n de di gini z gi bi kald ir1lm1§ olsa, §Dyle 
bir mtilahaza hat1ra gelebilir; bunlar1n bir k1sm1 kald1r1l1r, ba§ka 
paralar ~1kmaz, bunlardan daha az miktarda bir §€Y b1rak1r. Veyahut, . 
a~1ld1g1nda tam tak1rd1, bir §eY ~1kmad1, derdi. 

SANIK AHMET ShLIH KORUR - Kald1r1l1p kald1r1lmad1g1 hakk1rrla 
bir §€Y soyliyemem Say1n Ba§kan. Fakat bu ayr1 bir k1s1md1r. Bunlar1 
devir alm1§t1r. Ayr1 bir hesab1 vard1r. 

B.A~K.hN ~ Gtizel ya ; §imdi 270.000 dolar, 250 •. 000 Ttirk liras1 
vard1, ~1kmad1 demek, kald1r1lm1§ demektir. Mtiphem konU§mamak icap 
eder. Tlirke§ benden §ifreyi ald1 o anda §U .kadar dolar §U kadar Tlirk 
liras1 vard1 •. '1~1ld1g1 zaman bu paralar ~1kmad1g1na gore arada bir 
fas1la olmu§tur, demek istiyorsunuz, degil mi ? 

SfiNTK AHMET 81.LIH KORUR ,. Ben hakika ti oldugu gi bi yliksek 
huzurunuzda arzediyorum. Benim kasamda iki cins para vard1r. 

B.A~KAN - Soyl edikl erini zi tekra r s oylemege llizum yok .~imdi 
kasadan her hangi bir ~ey kald1rmak mevzubahis olsa bunlar1n bir 
k1sm1 veya tamam1 kald1r1l1r. Ve Kasa a~1ld1g1 zaman bir §€Y bulun
ma z veyahutta §U .cins ve §U miktarda bir §€Y bulduk diye bir zab1t 
tutarlard1 diyorum. 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Bilemem Say1n Ba§kan1m. 

Bl'i~Kt;N ~ Buraya kadar sizin bir· diyeceginiz var m1? hdnan 
Mend er es. · 

A 

Si\N1K .ADNliN MENDERES - Bir maluma tlm yok. 

BA§ KAN - Peki .a evam ed elim. 

(Zabt1n ikinci sahifesinden itibaren okunmaya devam edildi). 

BJ;§K.i~N .,. Bir diyeceginiz var m1 ? 

ShNIK AHMET S~LtH KORUR - Bir §EY diyemem, bunlar mevcutmu§• 
Yaln1z bu dolarlar1n yekunu ne tutuyor, acaba cem etmi§ler mi ? 

BA§KAN ~ Belki bu listede vard1r ••• Demek ki yine deminki 
mant1k silsilesi icab1 eger kald1r1lsayd1 bunlar1n da kald1r1lmas1 
icap ederdi. Bak1n burada bir ~ok para da ~1k1yor. Soyleyin,cevaplan
d1r1n. 

S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR ·'* Ne diyeyim Say1n Ba§kan1m. BeQ 
haz1r degildim ki, izah edeyim. Belki muhtemelen bu dolarlar yekun 
edilirse, arzettigim rakkam ~1kacakt1r. B~nu da bilmiyorum. 

BA§KAN - Peki, bakal1m.Devam edelim. ... 

(Okumaya devam edildi). 

• 
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BA~KAN - Sizin bu bahis ettiginiz kaybolan 27Q.OOO dolar, 
bir arada m1yd1 ? 

SANtK AHMET SALIH KORUR - 8ar1 zarflar i~erisinde ayr1Aayr1 
idi. Tabii bir zarf1n i~erisine girmeye imkan yok. Buolar1n yekununu 
§U anda zihnen yapamad1m.Belki yekunu bu g1kacakt1r• 

BA~KAN ~ Peki, okuyal1m efendim. 

(Bord Panzer markal1 kasan1n2 gozti muhtevas1na ait zab1t 
okundu). 

BA~KAN - Buna ne diyorsunuz ? ~yr1 zarflara koyman1z ayr1 
hesaplara ait oldugu igin mi ? 

Sl~NtK AHMET SALIH KORUR - Evet, Gegen celsede ar2etmi§tim. 
Kaymakamlar Kursuna ben de i§tirak ettim. Bu, kurs i~in bana verilen 
licrettir. Onlar1 o hesab1n iginde b1rak1rd1m. 

BA§KAN - Dokunulmad1g1n1, zarflar1n i~indekilere dokunulma
dlg1n1 i§te okunan bu hesaplar gosteriyor. Bu·n1ar da mlihim paralard1r, 
bunlar1 da al1rlard1. Sizin bir §€Y diyece?iniz var m1 ? Adnan Mende
res ? 

SANIK ADNhN MENDERES , Burada telefon ticreti diye bir tediye 
gosteriliyor.Bundan be2im malumat1m yok. Demek ki, talep edilmi§ Mlis
te§ar1m da o zaman malumat1m d1§1nda bu paray1 vermi§tir. 

BA~KAN - Di ft+ k1s1m hakkinda., 

ShNIK 1~DNt:~N MENDERES - Yok efendim. 

B.A~SJ1.VCI - (Kalenderde yap1lm1§ olan ev i~in bir tediye var, 
bunun hakk1nda Menderes bir §eY soyliyedek midir ? 

S.i~NtK ADN.AN MENDERES ~ Kalender'de mtilktim mevcut degildir. 

BA9KAN - Oyle yaz1lm1§• 

SANIK ADNAN MENDERES - Dyle yaz1lm1§sa mliste§ar1m bilir. 

B.A~KAN '9 .hhmet Salih Korur Si z soyleyin~ 

SJrntK .ADN.AN MENDERES ~ Bendeni·z bir bina yapt1m, fakat bit
meden onu hediye etmi§ bulunuyorum. 

BA~K11N - Kime hediye ettiniz 

SlrntK .ADNi1N MENDERES ,,. Bir ahbab1ma • 
' 

BA~I<iiN .. Kim, kabili tahkik mi, kime hediye ettini z ? 

S.ANIK .ADNiiN MENDERES ,. .Ayhan Aydan'a beyefendi. 

BA~KAN .. Ahmet Salih Korur, Siz ne dersiniz? 

SANIK .AHMET SALIH KORUR ~ zarflara ml efendim ? 
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kisma • 
BA~KliN - Hay1r, Kalender'de oyle bir §€Y yok diyor, bu 

S.1-1N!K AHMET S.l~LiH KORUR - Kasadan odenmi§ olacak ki sakla .. 
ml§lm say1n Ba§kan1m. 

BA§K11N - Peki devam edelim. 

(Sayfa !1 den itibaren okunmaya devam edildi). 

BA~KAN ,. Ea§ka okunacak bir ~ey kalmad1. Buraya kadar 
okunan yaz1lara bir diyeceginiz var mi ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ,. Hay1r. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Yak• 

BA~KAN ,. Diyecekleri yok•l• K1rm1z1 mumlu mtihtirle mtihtirlti 
zarf ag1ld1. Oyle sar1 zarflar filan buradan g1kt1. Bu aa dizi 
pusulasi-. 

Bu zarfa ait dizi pusulas1 okundu. 

(Di zi pusula s1 okund1:1). 

, BA~KAN - Bir dakika, bu ~ numarall bitti degil mi ? Bitti. 
Zarf1n iginde g1kan zarflar1 ve kag1tlar1 dizi pusulas1 okunduk~e 
ben size verecegim bakacaks1n1z. 

(S1ra numaras1 2 olan Ek okundu.) 

BA~KAN ~ San1k hhmet Salih Korur, bu zarflara bakt1ktan 
sonra soyliyecegi bir ~ey varsa kalk1p soyliyecek. 

(13-14~15-16 numaral1 sari zarflar San1k Ahmet Salih 
Korur'a gosterildi). -

S1;NIK J~HMET St\LiH KORUR - Efendim, bunlar b.o§; iginde bir 
§€Y yak. 

Bl~~KAN - Olabilir. ~imdiye kadar bakt1klar1n hakk1rrla soy
liyecegin bir ~ey var m1 ? 

SAN!K .AHMET SALiH KORUR - Frans1z frank1 olan zarflardan 
bahsediyorum. Bunlar1n 15 sene evvel imha edilmi§ oldugu anla§1l1yor. 

BA~KAN ~Sari zarf, smr1 zarf diyordunuz ; bunlar degil mi? 

SJ.NIK .AHME'T S.t1LiH KORUR .. Eve t e fendim. 

(17 numaral1 zarf San1k Ahmet Salih Korur'a gosterildi). 
----

( 18, 19, jl, 32 ve jj numaral1 zarflar okundu). 

BA~KAN 3 numaral1 zarf '1 okuyun. 

(3 numaral1 zarftaki numaras1z yaz1lar okunmaga ba§land1). 
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SA~!K AHMET SALIH KORUR - Bunlar §ahs1ma ait yaz1lard1r. 

(Zarflar1n okunmas1na devam edildi). \ 

.. 
BA~KAN ~ Bir-numaral1 sari zarf1 okuyoruz.Sizin sari zarf 

dediginiz muhtemelen bu oluyor. 

SAN1K .AHMET S.ALiH KORUR ,.. Budur efendim. I§te bu zarf1n 
iginde iki ytiz bin lira ayr1 bir para mevcuttu.Bu ayr1 bir hesap idi 
zaten tizerinde notlar1m var i§bu.zarf derunundaki paradan part! 
hesab1na muvakkaten al1nm1§ olan 90 bin lira dtin al1nd1, on bin lira 
bu gtin al1nd1 diye. Bunun iginde 100 bin lira daha para olacakt1. 
Her halde al1nd1 ve hesaba ge~mi§tir. 31 bin lira bir jeep borcu 
varm1§, onu da bu paradan odemi§im. Park otele on bin lira bu zarf 
i~inden gondermi§im, arzetti~im notlar bu notlard1r. 

-BA§KAN - Bu notlard1r ve bu zarflard1r. 

S.AN1K AHMET SALiH KORUR ~ Evet. 

B.A~KAN - Partiye de verdiginize gore binnetice son olarak 
ne kalmas1 icep ediyor ? 

SANIK AHMET S.ALIH KORUR • Bu zarf1n i~erisinde 31.000 lira 
1958 de Jeep borcu olarak vermi§im. Bu zarf1n i~inde 70.000, 100.000, 
daha, 170.000 lira bulunmas1 icap ediyor. 

BA§KAN ,. Ba§ka bir diyeceginiz '? . 

SAN!K .A~MET SALIH KORUR - Sonra bunun i~erisin~en g1kan 
18.000 lira Milli Emniyete verilen elbise paras1d1r. Bilmiyorum~ 
hesaplara intikal etmi§ midir, etmemi§ midir ? 18.000 lira Milli 
Emniyete verilmi§ elbise paras1d1r. Bunlar1 zaman zaman verirdik. 
Tekrar ~urada bir tak1m hesaplarla para verilmi§, 1500 lira bir para 
Valiye Istanbul hizmetleri i~in verilmi§, bir de 25.-000 lira verilrw 
mi§, bu sur€tle taksim edilmi§, 

BA§KAN: -:s 170. 000 lira n1n i ginde n o da dti§mti§ mti ? 

• A 
SANTK AHMET SALIH KORUR ,.. Bunun i~erisinde ol~as1 laz1m 

geliyor. 170.000 liran1n haricinde olmas1 icap ediyor. Sari zarf 
mtistakil bir zarft1n. Ben bu zarf1~ igine 270.000 lira koymu§tu~; 
muvakkat hesapt1 •. Arzettigim notlar bu notlard1r. Partiye o zaman 
muvakkat olarak para verip al1yorduk QUnu deftere de i§femiyorduk. 
~yr1ca gene muvakkat bir hesapta Milli Emniyet i<;in ve Istanbul 
hizmetleri i~in bir hesap ag1lm1§t1. · 

Demin bahsedilen 18 bin lira ise Milli Emniyet mensuplar1n1n 
elbise ihtiyaglar1 i~in verilen parad1r. 

BA~KAN ~ Ba§ka ? •• 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR ... Ba4ka bir diyecegim y,ok. 

BA~KAN ~ Adnan Menderes, sizin bir diyeceginiz var mi ? 
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SANIK AHMET SALiH KORUR - Efendim, §imdi hat1r1ma geldi , 
Samet A~ao~lu Ba§vekil Yard1mc1s1 .iken bir k1s1m makbuzlar1 ve 
defterde kay1tl1 olan baz1 §eyleri kopart1p alm1§t1. Kendigi senedat 
defteri diye bir defter tutmu~, bunun igindeki baz1 makbuzlar1 al1p 
saklam1§ t1. 

BA9KAN - Ne igin ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - 0 zaman Ba§vekil yard1mc1s1 ol
dugu igin hesaplar1 kendisi tetkik ediyordu. Bu makbuzlar1 ben de 
g5reyim dedi. Bu makbuzlardan bir k1sm1n1.i§aret etti~imi hat1rl1~ 
yorum. Heps~ni d~gil, mlihim bir iki tanesini i§aret ettim.Bilmiyorum 
bu rakkaml?r yekune dahil mi, degil mi ? Bizzat kendisi ald1. Bunu 
SRmet Agaoglu bilir mi bilmez mi bi~miyortim• 

BA~KAN, Bilirki§i} •• 

A BiLIRK!~i CAFER TAYYAR SADtKLAR - Mevz~bahis sari zarf, 
Ba§vekalete giderek Ba§vek~let MUste§ar1 Hilmi Incesulu'nun huzurun
da ,taraf1mdan tetkik edilmi§tir. 

BAgKAN - Evvelce mi ? 

BiLIRKi9i CAFER TAYYAR SADtKLAR - Divan1n karar1ndan sonra. 
Evvelce de arzettigim gibi zarflar degil, zarflar1n i~erisinde bulu
nan paralar yekun edilmi~ ve yekuna ait miktarlar bildirilmi§ti. 
Tetfikat1m1z buna mlistenitti.Zarflar i~erisinden ~~kan paralar1n 
yekunu benim raporumda ve kararnamedeki ekler aras1nda mevcuttur. 
Miktar olarak eklenmi§tir. Ancak, bu sari zarf Uzerindeki notlar, 
kay1tlara ve dolay1siyle benim yapm1§ oldugum hesqplara ge~memi§ 
olmas1 ihtimalinden bahis edilmi~tir. Eski yaz1 ile yaz1lm1§ olan 
bu notlar yeni yaz1ya ~evrilmi~ ve tesbit edilmi~tir. Yap1lan tesbit 
sonunda zarf1n on k1sm1ndaki nctlar1n 954 s enesine ait oldugu anla .. 
§llm1§t1r. ,24/4/1954 tarihinde 50.000 lira ortUlli odenekten Demokrat 
Partiye verilmi§tir. 25/4/1954 tarihinde yine 50.000 lira bu ~ekilde 
verilmi§tir. Ahmet Salih Korur bu k1sm1 tetkik ederken; alt k1sm1n1 
ba§ka ~ekilde okudum veyahut o §ekilde gordlim; 90.000 liray1 bu gun 
geri ald1m. 10.000 liray1 bu glin geri ald1m, 28/4/1954 tarihinde 
hesap kapat1ld1 diye kaydedilmi§tir •. B5ylece 100.000 lirAllk hesap 
kapat1lm1§ oluyor. Yine zarf1n bir ko§esinde ya~1lm1§, kat'i surette 
parti igin odenmi§tir. Partinin Jeep bedeli olarak 31145 lira 68 
kuru~u Ibrahim Bar1§tan'a ortlilli odenekten odendigi kendi kay1tlar1n
dan gozlikmektedir. 

Ayni tarihli, 1958 tarihli bizim kay1tlar1m1z ise 1958 sene~ 
sinde masraf cetvelleri aras1nda Pemokrat Partiye odenen paralar ara
s1nda kurusu ku~u§una ayni tarihte 31145 lira 68 kuru§ Ibrahim Bar1§
tan:beye j~ep borcunun bakiyesi olarak verildi~i gosterilmektedir. 
Demek oluyor ki, ortlilli odenekten kat'i olarak odenen paralar1 bu 
gibi notlar1 kendi acentas1 ele gegirmi§ biz de kuru§U kuru§una bun
lar1 hesab1m1za nakletmi§ bulunuyoruz. §u anla§1l1yor ki, Ahmet Salih' 
Korur bir gok hesaplar .. tutmaktad1r. Bu hes~.plara~n bir k1sm1 parti 
ile, bir k1sm1 Ortlilli Odenekle ilgilidir. Ortlilli Odenek ile ilgili 
o~an1 kendi tutmu§ oldugu acentaya gegir~ektedir.Bizim kay1tlar1m1z 
buna mlistenittir. Ve kay1tlarda bunlar gosterilmektedir. 
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BA§KAN - gu halde Divan1n sorup da bugtin gelip okunan yaz1-· 
lar~a a~1lan zarfta ~ikan kti~tik zarflarda hesaplar1n hepsi evvelce 
raporumuzda nazara al1nm1~t1. Evvelce nazara al1nmam1§ hi~ bir vesi~ 
ka kalmam1§t1r ve buglin gelen vesikalar i~erisinde evvelce nazara 
al1nmam1§ bir vesika ~1kmam1§t1r. Ne diyorsunuz Ahmet Salih Korur ? 
Bu sari zarf bulunmasayd1, sari zarf, sari zarf deyip duracakt1n1z. 
Halbuki sari zarf evvelce hesaba kat1lm1§, nazara al1nm1§. 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - Bir §€Y soyliyecek durumda degi-
lim. 

BAg_KAN - Soyliyemezsiniz de ondan. 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Diyebilecek kudrette degilim. 

B.A~K.AN -- Riy·or kt., Ahme t Salih Korur sa r1 za rf azerine bir 
ka~ hesap tuttum. Orttilli Odenek hesab1, §ahs1 hesaplar1, emniyete 
ai t hesapla r. Fakat onlar diyor, sa r1 za rflar tizerind e gos termekle 
.beraber ortlilli odenege ait hesaplarla, kendi hususi hesaplar1n1 
tuttugum ajandalara ge~iriyorum diyor. Binnetice bunlar1 raporuma 
ge~irdim diyor. ·Gordliglimlize gore raporda nazara al1nmam1§ hi~ bir 
adet yoktur. Euna kar§l bir diyeceginiz var ml ? 

S.ANtK AHMET SALIH KORUR - 100. 000 liran1n bu he sap la ra g~,~
tigine kani degilim. Ben hesab1 ayr1 tuttum. Samimiyetle arzediyorum; 
takdir sizindir. Kendileri nas1l hesap etmi§lerdir, bilmem. Ben 
200.000 liray1 koymu§tum. 

BA~KAN • Ajandaya ge~irmi§siniz. Oraya da bakm1§lar. 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Bu ba§ka bir hesab1n·rakkam1 da 
olabilir. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Efendim, 100 bin liran1n 
hesab1 kapanm1§t1r diye kendi notlar1nda kay1tlar vard1r. 

BA§KAN - 90 bin lira geri al1nm1§, sonra 10 bin lira daha 
al1nm1§, hepsi 100 bin lira eder. 

S.AN!K AHMET SALiH KORUR - 90 bin ve 10 bin lira geriye alln• 
mi§ hepsi 100 bin lira eder. Bu yliz bin lira zarf1n i~inde olmasa 
ben onu oraya yazmazd1m. 

BILIRKI~i CAFER 1'.AYYAR SAD!KL.AR • Bu 1954 y1l1nda olmU§ tur. 
Sarf evrak1n1 bulmaya imkan yoktur. 

B.A§KAN -·1954 y1l1nda sarf edilmi§ ve ayni sene a11nm1§, 
bu §ayan1 kabul olmaz. 

SANIK Afil!IET SALIH KORUR - Takdir sizin ne diyeyim. 

B.A§KAN ~ Belirtmek i~in soylliyorum ••• ~u halde San1k Ahmet 
Salih Korur'un hesab1ndan m~hsup edilecek bir §€Y kalm1yor mu ? 

BiLiRKi~i CAFE!1 TAYY.AR S.AD!KLAR - Bu vaziyette kalm1yor 
efendim. Y9ksek Soru~turma Kurulunda soru§turm~ esnas1nda ibraz 
ettigi bu vesikalar muteber gortilmli§ ve tenzilat yap1lm1§t1.Bur~da da 
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A 

gorlileeydi bu tenzilat1 ~apmakta hi~ bir mahzur gormiyecektim. Fakat 
bu tenzilat1 yapmaga imkan yok efendim. 

• B.A§KAN - Getirile~ bu vesikaya a!t san1k .Ahme~ Salih Korur' 
un hesab1ndan mahsup yapmaga maddeten imkan yok. 

S.AN!K .AHMET SALIH KORUR - Takdir Sizin say1n Be§kan1m. Ben 
oldugu gibi durumu ~rzediyorum• 

B.A§KA.N.,. San1k Adnan Menderes, sizin bir diyeceginiz? 

S.AN1K .ADNAN MENDERES • Yok. 

SAN!K .ABMET SALiH KORUR - Bir de Samet beye llitfedilsin 
sorulsun. Samet beyin ald1gi vesikalar da nazara al1nml§ m1d1r ? 
Vesikalar1 o ald1. 

BA~K.AN - khmet Salih beyin mlidafiinin dilek~esinde cevap-
1and1r1lm1yan diger k1s1mlar bulunuyor mu ? 

BILIRKi~i C.AFER T.AYYAR SAD!KL.AR ~ Bilhassa §U hususu tebarliz 
ettirmek isterim. Kasaya girmi§ olan effektif dovizlerin nas1l oraya 

- girdigini evvelce tesbit edememi§ bulunuyorduk. Kendileri_de bunun 
nasil gird.igini ifade etmemi§lerdi. Fakat bugtin _Avukatlar1n1n vermi§ 
oldugu dilek~e _Uzerine yap1lan tetkikat neticesinde bu dovizlerin _ 
kasaya nas1l girmi§ old)lgunu tesbit etmi§ bulunuyoruz. Mtisaade eder
s eni z ar zedeyim. 

j/7/1957 tarihinde 129425 say1l1 bir Qekle Merkez Bankas1n-
\ dan ~.00 dolar,10 sterlin ve 740 sterlin kar§1l1g1 ~ek al1nml§ ve bu

nun mukabilinde de 6790 lira 9o·kuru§ yat1r1lm1§t1r. Bu ~ek ve doviz 
tahsis sebebi ma·sraf kar§1l1g1 olarak gosterilmi§ ve .Ahmet Salih 
Korur ad1na kaydedilmi§tir. Qek Londra lizerine tanzim edilmi§tir. 
Mupatab1 Ahmet Salih Korur'dur, yani Ahmet Salih Korur bu c;ekle 
Londra 'da ve Amerika 'da 740 Sterlini c;ekebilecek durumdad1r • .hyr1ca 
6790 lira 90 kuru§un kendi kay1tlar1na intikal §ekli §Oyledir: 1957 
sene~inde masraf cedvellerinin tanziminde ve bizim tanzim etmi§ olw 
dugumuz cedvelin 7 ve 8 inci s1ralar1nda permi tarihi 4/7/1957 dir; 
6400 lira ise Hicaz'a yap11acak seyahat masraf1 ic;in 4/7/1957 tarihin
de tanzim edilmi§tir. 11radaki c;ek fark1 on kuru§ fazlasfyle 6791 lira 
gosterilmektedir. Mevzubahis olan mik~ar ve nihayet bu c;ek 1960 
y1l1na kadar kullan1.lm1yor, yenileniyor. Sonra daima emre ·haz·1r vazi
yette bulunduruluyor. Say1n Avukatlar1 bu ~ek tutar1n1 18 bin olarak 
degerlendirmi§lerdir. Bunun tenzilini ve Ahmet Salih Korur'un zim
metinden dti§f.iriilmesi~i istemi§ler. Biz bunun Ttirk paras1 _olarak 6790 
lira 90 kuru§unu yekun ederek toptan zimmetinden dti§mti§ oluyoruz ••• 

BA~KAN - Ki, 6790 lira 90 kuru§un i~inde ?40 sterlin kar§1-
l1g1 ~ek muhtevas1 da var. 

BiLIRKi~i CAFER TAYYAR SADtKLAR ~ Demek oluyor ki, kar§1l1g1 
kasadan odeniyor ve ttirlii adlarla kay1tlara gec;iriliyor. Kullan1lm1~, 
yan doviz-ler de kasada muha faza. ediliyor.Her ihtimale kar§i, bu 
durumda, toptan yapt1g1m1z _tenziller kar:pl1g1nda tekrar _zimmetinden 
bir tenzil yap1lmas1na imkan olmad1g1 da ortaya g1k1yor. Boylece zan~ 
nederim, bu kasaya effektif dovizl~rin nas11 girmi§ oldugu anla§1l1~ 
yor. Ayr1ca bu bak1mdan bir tenzilat yap1lmamas1 ciheti de ortaya 
~1kml§ oluyor. 
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BA~KAN ""Dilek~ede cevapland1r1lm1yan ba§ka bir cihet var 
ml? Yok. Buna kar§l diyeceklerinizi soyleyin. 

SANtK AHMET S.ALIH KORUR MtiD.t~FII ORHhN OZRNQ - Qekler, 
Londra lizerinden §eklinde defterde gosterilmi§tir. Bunlar Cidde 
Uzerinden gekilen ~eklerdir. Acaba bu §ekilde mi tahkik buyruldu ? 

BILIRKi~i C.AFER TAYY.crn Si1DtKL.AR ... Ayni ~ek oldugu gayet 
sarih olarak gorUlmektedir. 

B.A~K.AN "» Ayni ~ ek olduguna gore, ve 6795 lira tenzil edil
digine gore ayr1ca 18.000 liran1n tenzil edilmesi leap eder m~ ? 
bvukat1n adalete yard1mc1l1g1 bu gibi noktalar1n ayd1nlatmas1nda
d1r. S~yleyin bakal1m~ 

S.!1NIK .AH}.(ET S.ALIH KORUR Mt'Di~Fii ORRAN OZENQ - Londra lize
rinden yaz1l1 geklerin Cidde'ye gekilen geklerin ayni cldugunu soy
ledim. Tetkik eden kendisi,§liphesiz oyledir. 

BA~KAN - 18 bin liran1n mahsubu gibi bir §EY icap eder mi? 

SAN!K AHMET S.ALiH KORUR - Bunu arzedeyim say1n Ba§kan1m~ 
Yaln1z Mlisaade ederseniz ber_ve<;hi Pe§in §U noktaya temas 

etmek istiyorum, eller1nde her zaman emre amade para bulunduruyor
lar §eklinde bir mtitalaa ile say1n ehlihibre beni bir tohmet alt1n
da bulunduruyor. Bu gticUme gitti, sebebi §U••• 

BA~KAN .. Tohmet olmaz. Indelhace soyliyor. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Avukat1m bilmez, duydugu i<;in bu 
§ekilde soylliyor. Ben 1956 senesinde Cidde'ye bir seyahat yapacakt1m 
bu, iyi niyet heyeti olarak gizli, hUviyetsiz bir seyahat idi. Iki 
ki~i bu seyahat i~~n tefrik edilmi§ti. Suudi Arabistan'a Hae zaman1 
gidilecek ve Kral Ibni Suud ziyaret edilecekti. Bir mtinasebet tesi
si igin bir hareketti. 0 zaman;Ba§vekil olan s9y1n Menderes bunlar1 
bilir, Ye§ilkoy'de beni ve arkada§lar1m1 tayyareden indirdiler. Bu 
gek o zaman haz1rlanm1§ idi. Bana arkada§larla gorli§lildli, bu seyaha
t1n §imdi yap1lmas1ndan vazge~ildi, dediler. Sonrada duruma Ankara' 
ya don Suudi Arabistan Btiytikel~isini ~ag1r, Doktorun tav~iyesi Uze-
rine dondligtinli soyle, her an gitmek tizere oldugunu aa ilave et dedi-· 
ler. Ben derhal e§yalar1m1 ald1m, o gece Ankara'ya geldim. 0 gece 
sefiri ~ag1rd1m, mazeretimi beyan ettim, UzUldtigUmli soyledim. 
Bu ~ekler o gtinden beri devam edegelen qeklerdir. Qtinkti, Sefir ondan 
sonra de~i§tirildi. Muvaffakiyetsiz bir te§ebbtisde bulundu. diye 
ibni Suud taraf1ndan yeni gelen Sefire de her zaman igin bu seyah&ti 
yapmak lizereyi.z dedik. Mutlaka bu seyahati 'yapacag:1z dedik. Bu <;ek"" 
ler de o glinden bu gline kadar durdu. Bu, Londra tizerine degil, Cidde 
tizerine ~ekildi. &n son bu ~eklere ne oldu, bunlar htikmtinti muhafa~a 
ediyor mu, etmiyor mu diye Merkez Bankas1na iade ettim, tetkik edil~ 
sin diye. O zaman bunun Londra lizerinden tecdit ederek gonderdik
lerini bu §ekilde ogrenmi§ bulunuyorum. 

BA§KAN ~ Binaenaleyh ayni <;ektiru 
Bundan ba~ka tanzim €dilmi~ bir not yokt~r. ~imdi 

mlivekkiliniz 13.000 liran1n tenzili icap etmez. Zaten umum1 yekline 
6790 lira dahildir. Ba§kaca tenzil edilecek miktar yoktur, dedi. 
Siz ne diyorsunuz ? 
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SANIK AllliET SALIH KORUR - Bu gekin kar§1l1g1 18.000 lira 
degildir. Bu gekin al1nd1g1 tarihteki kur ••• 

BA§KAN .,.. Ba§kaca mahsubu icap edecek bir miktar bulamad1.-. 
n1 z. ml ?diyorum. 

SANIK AHMET SALIH-KORUR ~ Say1n Ba§kan1m, bu 18.000 lira 
mahsup edilsin, edilmesin k1ymeti yok. 

BA9KAN ~ Az para m1 bu? 18.000 lira ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR .- Mesele zimmette; benim davam 
orada, ben hlisnUniye.tle her §€Yi oldugu gibi arzediyorum~ Binaenaleyh 
18 bin liray1 dli§linmUyorum, kasadan verilmi§ bir parad1r. 

BA§KAN ., Duru§ma bir gok safhalardan ibarettir. Gu anda 
mahSUQU icap ettiren baz1 miktarlar ileri stirUldti. Bilirki§i de 
mlitalaas1nda bunlar1 cevapland1rd1.Siz yaln1z bu hususa cevap vere
ceksini z mahsubu 1 cap eder mi, e tme z mi ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Mahsubu icap etmez, al1nm1§ ve 
Merkez Banka s1na ya t1r1lm1§ bir pa rad1r. 

BA9KAN ,. Bu k1s1m hakk1nda bir diyeceginiz var m1 ? 

SANIK .AHMET SALIH KORUR MLTD.AFii ORRAN OZENQ - Say1n Bilir .. 
ki§i Qek'in Londra'ya ait oldugunu soyledi, halbuki mevzubahis olan 
gek Cidde'ye aittir. 

BA~KAN ,.. Cidde lizerinde iken gek Londra lizerinden yap1ld1 
diyor, Merkez Bankas1na gonderdik, halen htikmli devam ediyormu diye 
sordum diyor. Bunlar1 mlivekkilimiz snyliyor. 

BILIRKI§I CAFER TAYYAR SADIKLAR - 6, - 7 sahifeden ibaret 
olan Avukat1n dilekc;esindeki her madde de ileri sUrUlen hususlar, 
maateesslif diyecegim, gayri varit glinkli; bunlar1 cevapland1rmakla 
YUksek Divan1n1z1n zaman1n1 alacag1m. Fakat cevapland1rmakta da 
mecburiyet duymaktay1m. Dilekc;elerin de buyuruluyor ki; 1952 y1l1nda 
ag1k 529 bin lira, Ahmet Salih Korur'un zimmeti ile ilgili rakkam 
529 bin lira. Sonra ilk raporda Bilirki§inin ag1g1 508.000 ve sonra 
da 212.000 olarak gosterilmi§tir, deniyor. Demek istiyorlar ki, lig 
tane muhtelif rakkam verilmi§, zimmet igin her halde bunlardan biri 
yanl1§ olmal1d1r, demege getiriyorlar. Dilek~elerde bahis etmi§ler. 
1952 y1l1nda ag1k 529.000 oyle ise, bu netice itibar1 ile bir ag1k 
degil. 1952 y1l1ndaki hesapla bir mlinasebet kurulmam1§ manas1na ge,,. 
lir. Bunun da hesab1n1 bu mlinasebetle arzedeyim. 1952 y1l1nda bir 
hesap yapt1k, kendimi ze gore kasaya giren §U kadar, yap1lan masraf 
§U kadar, arada 529.000 lira fark var. Bu nereye gitmi§ olabilir ? 
Bunun hesab1n1 yapm1§ olmam1z1n sebebi de Osmanl1 Bankas1nda 1952 
Y.1l1nda a~1lm1§ olan muhtelif hesaplar vard1r. Bunun miktar1n1 
drtlilti odenekten o gtin dogrudan dogruya tesbit edememi§tik. Bunun 
orttilti odenekten a~1ld1g1n1 isbat sadedinde, bu §ekilde yapt1k. 
Soru§turma neticesinde de kabul ettiler. Bu rakkam bu §ekilde bulun~ 
mu§tur. 1954 y1l1na ait rakkamlard1r. 508.000 liral1k a~1g1n 212.000 
liraya dti§ttigti muhtelif vesilelerl~ arzedilmi§tir. Evvelce ibra~ 
edilmiyen vesikalar1n ibraz1 lizerine ag1klar1 212.000 liraya indiril
mi§ ti r. 
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B.A9K.AN - ( San1k .Ahmet Salih Korur Mtidafii Orhan Ozen~ 1 e 
hitaben:) Diyorlar ki; ibraz ettikleri vesikalar1 tetkik .ettik ileri 
stirdtikleri itirazlar1n hig birisi varit degildir. Borg olarak bu 
gortintiyor. Bu itiraz1 iki §lkka ay1rabiliriz. Birisi te§Vi§ i~in 

. yap1lm1§ olabilir. Digeri de nUfuz edememi§tir. Bu da sizin igin 
iyi puvan olmaz. Raporda vaz1h olarak bu hususlar1n gayri varit 
oldugu soylenmi§tir~ Size de soruyorum. Siz de bir §eY soylemiyor
sunuz. 

BiLiRKi~f · C.AFER T.AYYAR SAD!KLAR ~ I§ Bankasi ~ ki bakiye 
paran1n 700 ktisur bin lira civar1nda oldugunu; bunun 30 Haziran 1960 
ne ticesi 9ldug~nu da bildi riyorla r - • ·· . 

Ihtilal 27 May1sta yap1lm1§ ve bizim hesab1m1z bu tarihe 
gore; Osmanl1 Banka s1ndaki hesa p da bOyle. 

BA§KAN ~Bu kadar maddi hata •••• Bilirki§inin tetkikleri 
he~ 27 May1stan evvele ait olmas1 icap eder, bunun lO Haziranla bir 
alakas1 var ml ? 

BiLiRKI~i C.AFER T.AYYAR S.AD!KLAR • Bir de yine Muhas ebe 
teknigi ile ilgili itirazda bulundular ve diyor1ar ki; Kasaya 1§ 
Bankas1ndan aktar1l~n paralar1n miktar1n1n da dU§mesi 397 bin liray1 
zimmetinden inmek laz1md1r, diyorlar. 

Kasa hesab1n1 gegen celse arzetmi§tim. Munzam bir hesap 
olarak yapt1m. Kasa hesab1 yap1lsa da olurdu, yap1lmasa da olurdu. 
S1rf bir fikir elde etmek igin yapm1§t1m. Bunun _da faydas1n1 gordl:im. 
1952 deki ag1gi tesbit etmek1e·osmanl1 Bankasin1n durumu ortaya ~1k
ml§ oluyor. Bunun igin kasaya giren paralar1n aras1nda ayni miktar1 
ba§ka cetvellere mevzuu dolay1siyle girmi§tir. Bunun inmesi v:eya 
~1kmas1 zimmet neticesine tesir etmez. 

BAgKAN - (Mtidafii Orban Ozeng'e hitab~n:) Kasten te§Vi§ 
igin demiyorum , fakat §Uraya kadar olan mlitalaadan bihaber oldugu
nuz anla§1l1yor. Devam edelim., 

.BILIRKi~t C.AFER T.AYYAR SADIKLAR - Bir de §U hususu tekrar 
arzetmek durumunday1m. 212.000 liral1k ag1k lizerinde tekrar ve 
tekrar duruldu. Bu YUksek Adalet Divan1n1n k1ymetli zamanlar1n1 ald1• 
Bu a~1l1n t~sbiti mlinasebetiyle. bizim anlad1~1m1z vesika anlam1 ile 
Ahmet Salih Korur'un an1am1§ oldugu vesika anlam1 &yr1 ayr1 ba§ka 
s ebeplerden meydana geldi. Eger biz kendileri gibi anlasayd1k bugtinkti 
ag1klar1 212.000 lira degil, 4oo bin lira fazlasiyle 612.000 lira 
olmas1 icap ederdi. Bizim raporumuzda (8) numaral1 cetvel vard1r. 
Bu cetvelde her sene i~in yap1lm1§ masraflar kaydedilmi§tir. Ahmet 
Salih Korur'un ortlilti odenek hesab1 olarak ozel kalem mtidlirlerinden 
.Adnan Zafir'e tig ve dart bin, hatta 10 bin lira ola~ak verdigi para
lar kaydedilmi§tir. Verilmi§ olan bu 10 binAliran1n nereye ve ne 
,§eki].de sarf edildiginin

111
hesab1n1 vermesi laz1md1r. Avans verilmi§Se 

bu avans1n kapat1lmas1 laz1md1. Biz verilmi-§ olan 5 - 10 bin lkran1n 
yeri ne masruf oldugunu kabul ederek Ahmet Salih Korur'un zimmet 
hesab1n1 almad1k. 400 bin lira da onun zimmetinde de~ildir. Vesikalar 
tamamen makbuza intikal etmi§ bir durumda degildir. Bu sebeple de 
bunlar1 kendisinin zimmeti aras1nda hesap etmedik. Bunun neticesi 
olarak elimize gegen mahsup evraklar1n ancak tetkiki yap1lml§ ve bu 
masraflar i~in de Adnan Menderes'in §ahs1 ile, Adnan Menderes'in 
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Ko~kti ile ilgili masraflar1n buluhdugu tesbit edilmi§ ve bunlar 
kararname metninde de gosterilmi§tir. Bu avanslar., Adnan Menderes'le 
ilgili masraflar ic;in denmi§tir. Fakat bunlar ne Adnan Menderes'in 
zimmetindeki rakkamlar aras1nda ne de Ahmet Salih Korur'un zimmetin
deki rakkamlar aras1ndaki paralarla ilgilidir. Bizim kastimiz ve 
netice bunu go~teriyor. Bu bak1mdanA~unu soytemek istiyorum ; huzu~ 
runuza getirdigimiz rakkamlar asgat1 ve kat'1 rakkamlard1r. Biz 
ortalama, yuvarlak rak:Vamla rla huzurunuza gelmekten ka~1nd1k. Elb€t~ 
te kac;1nacakt1k, btJ bize tevdi edilen vazifenin icabl idi. Getirdi,.. 
~imiz rakkam asgar1 rakkamlard1 ve bunlar1n lizerinde ayr1ca tasarruf 
edilmesin :lstedik. Ve bu gaye ile hu~.urunuza geldik. ~ayet huzuru
nuzda Bilirki§i olarak degil de, as11 vazifemiz 01an Maliye Mlifetti§i 
ola rak veya ha zineyi temsilen gels eydik, mevcut d.ava muva cehe sind e 
bizim talebim1z 200.000 - 400 000 olm1yacakt1. 10 milyon rakkam1-
n1n Uzerinde olacakt1. Maruzat1m b~ kadard1r efendim. · 

BA~KAN • ~u halde sonuc; olarak gerek Adnan Menderes'in ve 
bilhassa Ahmet Salih Korur'un hesaplar1nda dti§lilecek ba§kaca bir 
miktar yoktur. Euna bir diyece~iniz var m1 ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR MUDAFii ORRAN OZENQ - Dovizleri 
k1ymetlendirirken 50.000.dediler, Halbuki 9.456 dolard1r. 9 liradan 
90.000 ktisur eder.Bunu nas1l izan buyururlar ? 

BILiRKf~i C.AFER TAYYAR 81\D!KLAR ... Ef endim, Dovizlerin art1k 
zimmetten mahsup edilmiyecegini biraz evvel izah etmi§tim. Onun ic;in 
ayr1ca bunun de~erlendirilmegi mevzubahis olmaz. 

SAN1K AHMET S.ALiH KORUR .,.. Efendim, izahlar1nda Osmanl1 
Bankas1ndaki hesab1 kabul ettiler. osmanl1 Bankas1nda bir hesap 
bulundugunu 0 gUnden beri soylUyorum. Bunun Ba§Vekil de, BB§Vekil 
Yard1mc1s1 da bilirler. Osmanl1 Bankas1na 400.000 lira 952 y1l1nda 
ya t1r1lm1§t1r. Ve boyle a evam edip gidiyor. Kabul etti demekle giz .. 

. lemi§ g1 bi bir va ziy ete dU§mekteyim. Bu sebeple UzUntli duydugumu 
ifade ettim •. 

" BA9KAN ~ Uzlintti duyman1z bizim d~vam1z1n d1§1ndad1r. Sizin 
burada soyliyeceginiz borc;tan dti§Ulmesi laz1m gelen bir miktar var 
m1d1r, bunu soyliyeceksiniz ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Efendim, Adnan Zafir'e verilen 
a vans in ••• 

BA9KAN - Netice olarak ben soyliyeyim; §U rakkamdan §U 
miktar1n mahsubu icap eder diye bir §eY var m1d1r ? Siz onu soyliye
ceksiniz, ba§kalar1n1 b1r~k1n. 

SAN!K AHMET SALiH KORUR ~ Bu hususta bir §€Y arz edemem 
say1n Ba§kan1m. ~tinkli ben bu hesaplar1 birlikte yapmad1m. Onun i~in 
bir §€Y arz ~demem. 

BA9K.AN ... Birlikte yapmad1n1z amma birlikte yap1lm1§ gibi 
tesbit ettik diyor. Kesin hesaplard1r asgarisini ald1k ve indirdik 
diyorlar ve baz1 tereddli~lU rakkamlar1 san1g1n lehine yordut, dli§
tlik diyorlar. 
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SANtK AHMET SALIB KORUR - Buna te§ekkUr oddrim say1n Ba§ka
n1m. Mesele bunda degil, vesika hususunda fark var. §u vesikalarla 
1lg111 yap1lan hesaba ••• 

BA~KAN - Amma sizin el yaz1n1zla sizin hesaplarin1z aras1n
da bul~nuyor. Noterden elbetteki tasdikli olacak degil. Zaten Muraka
beye tabi hesap olmad1g1 i~in elbetteki siz muhasebe usullerine tev
fikan defter tutamazd1n1z. Ancak, kendi el yaz1n1za, kendi defter
lerinize, kendi sari zarflar1n1za istinad edilmiyecek mi J Elbette 
edilecek. 

SANtK AHMET SALiH KORUR - Bir ka~ vesika var onlar verildi 
mi ? 

BA§KAN - OurU§ma son safhalar1na gelmi§tir. Bilirk1§1 de 
her zaman gelip g!decek deg11. Eger boyle net olarak ~u m1ktar1n 
mahsubu icap eder diye soylerseniz, Bilirki§i de bunu cevapland1ra .. 
cak. 

SANtK AHMET SALIH KORUR ~ Bir ~~y soyliyecek durumda degilim. 
Oturup yukar1da B§Bl1ya kadar kendim - tetkik etmeliyim. §unu na zara 
alm1§s1n1z, §Unu nazara almam1§s1n1z d1yeb1leyim. 

burada. 
BA§KAN ~ Rapor bura~a okundu, rakkamlar okundu. Bilirki§i 

SANtK AHMET SALiH KORUR • Rapor gayet muhtasar, 10 senelik 
hesapla 10 senelik evrak• 

BA§KAN - Diyemiyorsunuz; ~u miktar1n tenzili icap eder 
diye, bir §eY e~yliyemiyorsunuz. 

SANtK AHMET SALiH KORUR .. Hangisini arzedeyim; 10 senelik 
hesab1 oturup kendim tetkik etmeliyim. 10 tane bavul 1~1nde bir sttrti 
evrak. Bir k1sm1 dairede, bir k1sm1 kalemi _mahsusta. 

BA§KAN - Teker teker toplanm1§, birer hirer tetkik edilmi§, 
§tipheli g6rUlenler· bile dU§UlmU~~ 

# 

SANtK AHMET SJ~LiH KORUR ~ Samet Beyin ald1g1 vesikadaki rak
kamlar dahil edilmi~ mi ? 

BA§KAN - Boyle, vaz1h soyleyin. 

BiLiRKi§f CAFBR TAYYAR SADtKLAR - Efendim, raporumuz k1sa 
degildir. ~00 sahifeden ibarettir. Btittin mevzular teker teker not 
ed1lmifit1r. Samet Agaoglu 'nun a11pta sarf ettig! miktarlar na zar1 
itibare al1nm1§t1r. Oda bu hesab1n i~ine dahildir. 

• BA§KAN .. Ba§ka ? •• .; 

SANtK AHMET S.ALIH KORUR - Efendim, ge~en celse eski Ttirk~e 
ile yaz1lm1§ bir listeyi Avukat1m gosterdiler. Bilirki§i bunu tetkik 
etmi§ midir ? 
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BiLiRK!QI CAF~R TAYYAR SADtKLAR - Efendim, bu liste tara
f1md.an tetkik edildi. Mahsubu icabettirecek hi~ bir § ey yok. 

BAeKAN - .san1k Adnan Mende res, Si zin bir diyecef!ni z var m1? 

SANtK ADN.AN MENDERES - Sorulacak bir ~ey yok reis beyefendi. 
Yaln1z raporlar1n l+oo sahifeden ibaret bulundugunu soylediler. Bize 
verilmi§ olan ise bize verilen kararnameden ibarettir. Onden sonra , 
gorsem dahi sarfiyat1 bendeniz yapmad1g1!P iqin h~~aplar Uzerin~e bir 
ifadede"'.bulunmam mti§kUl· l1hdak ben1tn zat1 ve. ~ahs1 hesaplar1m ir;in 
sarf ~dilmi§ gibi gortilen §eYler muvakkat sarfiyat durumundad1r ve 
hie; bir zaman bunlar1 mliste§ar1m1n kayde_ttigi gibi ayr1 olarak kay• 
dedilmi§ birer muvakkat hesap olmak Uzere benden istirdat edilebilir. 
Ben isdesi kayd1 ile alm1§1md1r. 

BA§KAN - Verdiniz mi ? 
A . 

SAN!K .ADNAN MENDERBS - Emri malumat1m d1§1nda olmakla bera .. 
ber kalemi mahsus aras1nda bir anla§mazl1k durumunda oldugunu arz 
etmek istiyorum. 

BA§KAN -ABilirki~inin mevzubahis ettigi bu hesaplar Ahmet 
Salih Korur'la alakal1,bunlar1 da Ahmet Salih Korur cevapland1rd1. 

Adnan Menderes'e soyliyorum. Muhtelif oturumlarda, muhtelif 
rakkamlar okunurken soylendi ya, bilhassa Levent'teki evinin taksi
dine 7.000 lira 1st1yen kad1n §Bhit ~elip §ahadet ettikten sonra, 
bu 7000 lira deyince hay1r benim malumat1m yok dediniz. Kti~tik hesap-
1ar umum1 musaadenize gore sarfediliyormu§, boyle btiyUk rakkamlar1 
sureti mahsusada sizden izin almadan sarfedilmiyormu§, dediniz. Ve 
buna Ahmet Salih Korur kalkt1 cevap verdi. 

I 

• A 
SAN!K ADNAN MENDERES - Ikiye ay1rmak laz1m gelir; birisi 

§Shsen benim uhdemde gortil~nler, digeri ortUlU odenekten benim tak
dirime gore sarfedilmesi laz1m gelenler. 

BA§KAN - Onu mtidafaan1za ay1r1rs1n1z. 
A 

SAN!K ADN.AN MENDERES - Umum1 sa rfiyat1; t1pk1 §imd1 mliste-
§ar1n soyledigi gt.bi, on sene zarf1ndaki sarfiyat1 boyle alel mlifre
dat soylemeye imkan yoktur, bunlar1n hangisi b~nim onay1ma arzedil
mi§tir, bunu §1mdi alel mtifredat soylemeye imkan yoktur. Boyle bir 
usul de vaz edilmi§ degildir. Sonra Mtiste§ar sorard1 deniyor, sor
dugu ~ok vaki olur. Bu soru§lar1n yekuntin i~inde neyi ihtiva ettigl
ni bilmiyorum. Ben btittin hesa21 kendisine tam bir emniyet i~inde tes
lim ettim. Yine takdire taalluk eden, ehemmiyet arzeddn hususlar 
olursa mutlaka sorar ••• 

BA§KA·N - Miktar ~ok btiyuk olursa~ 

SAN!K ADNAN MEND~RES - 20 ktisur milyonun sarf1 ~00 sahife~ 
lik bir raporda yegan yegan tadatAedildigi bildirildi. Ben bu rapor 
hakk1nda bir beyanda bulunmak imkan1na sahip degilim. Bu sebeple 
oldugu gi bi a r zediyorum. 

BA~KAN - §u anda bizim Uzerinde durdugumuz, bu bor~tan mah
subu icap ettiren bir miktar var m1d1r, yok mudur ? Onu soyliyecek-
siniz. · 



Esas: 1960/21 .,.. 201 -

SANtK ADNAN MENDERES - Mtisaade ederseniz arzedeyim bana ait 
olan esasen benim uhdemde bulunan muvakkat sarfiyat mahiyetindeki 

v - A 
miktarlara yeni muttali oldum. Bunlar1 her zaman odemege amadeyim. 
QU anda dahi odemeye amade ol2ugumu arz etmek i~terim. Zim~etime 
geg1tm1§ degilim. Ekseriyeti azamisinin bir. malumata taalluk etmedigi 
B§ikar amwa bU hesab1n hey'eti UmUmiyesindeA§U kadar miktarlOlil 
mahsubu laz1m gelir, bu kadar1n1n mahsubu laz1m gelir diye bir ka
naatte buluhabilecek ne tetkike, ne de malumata sahibim. 

" " BA§KAN • §imdiye kadar verilen malumat kafi gelmiyor mu·? 
. A 

SANtK ADNAN MENDERES ~ Bunlar mticmel malumat. 

BA§KAN ... §u anda yok, yeniden dosyay1 tetkik edersiniz net 
ol~rak ve sebebini de gostererek §U miktar1n, §U adedin m~hsubu icap 
eder derseniz, biz de kendiligimizden kestirmezsek, B1lirk1§1Yi yine 
~ag1r1r1z. Htiktim tefhimine kadar bu olabilir. 

BA§SAVCl: c.a 8/12/1960 ta rihli .celsede say1n meslekda§1m1 z 
Avukat Talat Asal yapml§. oldugu tetkikat s1ras1nda baz1 isimler 
zikrederek, §ahap Glirler, Sedat Simavi, N.Sadak , Faz1l §erafettin 
Btirge, Vasfi Ra§it Sevik, Cihat Baban'1n da Qrttilti odenekten para 
ald1klar1 gi bi bir soz sarfettiler. · 

Biz dosyay1 tetkik ettik, bu zeva tin· ortiilii odenekten bir 
para ald1klar1na dair kay1t goremedik. Gazeteler ise bu zevat1n 
ortlilti odenekten para ald1klar1n1 yazd1lar. ~yle anla§1l1yor ki, 
bir sui tefehhtim veyahut bir vuzuhsuzluk basil o1du. Bu 1 ti barla 
dosyay1 tetkik etmi§ olan a rkadaEpm, isimleri zi kredilen bu zeva 1;1n 
orttilti odenekten para veya doviz al1p almad1klar1n1 soylesinler. 
Bunlar doviz alm1§lard1r; faka t kendilerine tahsis e~ilen dovizin 
kar~11i~1n1 kendileri Bdemek suretiyle alm1~lard1r. Orttilti odenekle 
bir alakalar1 olmamak icap eder. · 

BILIRKI~i CAFER TAYYAR SADtKL.AR - Raporumuza ekli cetveller• 
de bilmtinasebe on binlerce vatanda§1n ismi gegmektedir. Bunlar1n 
mtinasebet· dereceleri.farkl1d1r. O gtin de bu sual tevcih edildigi 
s1rada cevap i~inde idi. Fakat arzedemedim. Raporumuza ekli 8 inci 
ek orttilti odenekle ilgili degildir, sadece orttilli odenekten yap1lan 
tahsislerle i.lgilidir. Bu bak1mdan c~tvelde isimleri yaz1l1 §ah1s-
1ar1n orttilti odenekten para ald1g1 manasi iddia olunamaz. Gazeteler
de bu isimlerin mevzubahis edilmesi boyle bir yanl1§ anlamaya istinat 
ediyor. Adnan Menderes 'in .Amerika seyaha ti esnas1nda ba z1 ~a zetele
rin ba§yazarlar1n1 al1p beraberinde gotUrdligti herkesin malumudur. 
Bu seyahat masraflar1 aras1nda parentez iginde gegmi§ falan §ah1slar 
beraber g1 tmi§tir diye. Bu demek degildir ki, bu §Bh1slar o.rttilU. 
odenekten para alml§lard1r. 

BA§KAN - Ceplerine bir §€Y girmemi§tir. 

B.A~SAVCt - Kararnamenin 20 - 21 inci sahifelerinde Demokrat 
Parti yarar1na yap1lan odemeler diye bir fas1l var, bu f~s1lda bir 
tak1m isimler bulunmakla bunlar1n iginde sual sahibi Talat hsal'1n 
da ismi var. Ba§ka partiden gekilipte Demokrat Partiye girdigi i~in 
kendisine yap1lan odemeler mevcut. Bu hususta kendisine bir §€Y sor
muyoruz. §ahit s1fat1 ile geldigi takdirde vazifesi dolay1siyle ~ekil
mek hakk1 vard1r.· Bu hususta Bilirki~i bize malumat verebilir mi ? 
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A 

B.A~K.AN .- Talat .lisal ba§ka, Hlisamettin Cindoruk'un da ismi 
var. Burada soruiacak bir §€Y yok ki.-

SANtK ADN.L;N MENDERES MttDAFii T.ALhT ASAL ,.. Efendim, doviz 
meselesi mevzuunda mUsaade ederseniz konu§acag1m. 

BA§K.AN '.9 Evet. 

S.ANtK .ADNAN MENDERES MUD.AF!! Ti1LAT AS.AL - Buglin bendanizin 
maruzat1 iddia makam1n1n doviz konusunda temas ettigi bir nokta 
sebebi ile oidu. zab1tlar tetkik buyrulursa ismi ge<;en zevat1n 
orttilli odenekten para ald1g1n1 soylemi§ degilim. Yaln1z doviz rn.ev
zuunda bir suc;un tekevvlin etmesi· muyac~hesinde, bunun lizerinde ehli• 
vukuf raporunda durulr;tU§tur. Muhterem Iddia makam1 hakl1d1r • .hynen 
§U climleyi kullanarak bu cihet, bizim zimmet yekununa dahil midir, 
degil midir ? Bu Bilirki§iden sorulsun, dedim. O zaman suallerimizin 
yaz1l1 olarak verilmesi emredildiginden bizim ic;in tavzih etmek . 
imkan1 basil olamad1. Binaenaleyh _bas1nda, bir k1s1m bas1nda mesele 
ba§ka tlirlli aksettirilmi§ b~lundu. Eurada bendenizin gerek makam1 
kazan1za kar§1 ve gerek efkar1 umumiyeye kar§l itham edilmemesini 
bilhassa istirham ederim~ 

BA§KAN .w t simleri ge<;enlerin orttilti odenekten ald1klar1 
paralar diyor. 

S.ANtK ADN.AN MENDERES MttD.AFii TALAT ASAL - orttilU odenekten 
para al91§lard1r, detniyorurrt. Doviz listelerinde isimleri vard1~r. 
Makam1 Iddia ehlivukura Sual tevcih ettL~ Keridisf.ne sual tevcih edil
mi§ olan Bilirki§i _ bUnu tavzih et ti. Sozlerimin ba§1nda tddia Mak2m1 
hakl1d1r kelitneSini kul1and1m• . 

BAeK~?-1 - Orttilti Odenek davas1 i<;inde ba§ka ba§ka suglar1 
inceleye c~k bir va ziyetimi z yoktur. Memleke t mtinevverleri ger ektigi 

. zaman filan yerdek1 toplant1 i1Win dovi z ~alep edecek ve dovi z tahsis 
edilecektir. TUrk paras1 ile gitmeye imkan yok. Pek tab11 doviz 
mukabili TUrk paras1 ile gidecektir. 

SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL - Tamam beyefendi. 
Benim de soyledigim bunun dl§lnda degil, bendeniz de bu §€k1lde soy-· 
ledim. §u anda benim arzetmek 1sted1g1m hususu bu dava sebebiyle 
vaziyetin gayet iyi tavazzuh edebilmes1 ic;in .Avukat olarak degil, 
§ahit olarak c;ag1r1lmam hakk1nda eger emrederseniz bunu i§tiyakla 
Kar~rnamede ismimin ge<;mesi sebebi hakk1nda eger emir buyrulnrsa 
malumat arzedeyim. 

BA~KAN - Ltizum yok. 

SAN!K AON.AN MENDERES MlfDAFii TAL~T .AS.AL - Muhterem ka za 
makam1ndaki dosyada mlidafaam1zda detay1na girecegimiz o yesikay1 
tetkik buyurman1z1 rica edecegim. YUksek makam dosyaya hakimdir. 

A A 
BA~Ki1N .. - Hay1r efendim.Filari ne i<;in alm1§,. filan ne igin 

almam1§ degil. Ortlilli Qdenek sarf edilmi§, siz ne maksatla al1rsan1z 
al1n. Isterseniz partiden <;ekilmek i<;in, 1stersen1z partide kalmak 
igin, sabutaj yapmak i<;in a11n. Bunlar bizi ilgilendirmez. 
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S.AN!K ADNAN MENDERES MttrlAFii TALAT ASAL - Efendim, 126 lira. 

"' BA~KAN ~ HUsatnettin· Cindoruk alml§, Talat Asal alm1§. 

S.AN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TAL~T ASAL - Tevsii tahkikat 
i~tn mUsaade ederseniz konu§acag1m. 

B.A~KAN - Bilirki~iden sorulacak bir §eY var ml ? 

· SAN!K ADNAN MENDERES MttDAFi! TAL! 'r ASAL - Bend eni z raporu 
tetkik ettim. Evvelce muhasebe mevzuunu meslek edinmi§ bir insan 
olarak hemen arzedeyim ki, Bilirki§i raporu hakikaten mtikemmel. Onun 
tahlilini mlidafaam1zda yapacag1z. · Biz~m mtidafaam1za, i§imize yara
yan taraflar da var. Dosya, evvelce d~ arzettigim gibi ~ok ytiklti. 
Vesikalar1 teker teker tetkik etmek laz1m. Bay Sad1klar, hakikaten 
glizel tetkik etmi§ler.T~m manasiyle Muhasebe kay1tlar1na uygun. 
Yaln1z muhasebenin umum1 bir kaidesi vard1r. 

BA~KAN, - Siz de Muhasiplik mi yapt1n1z ? 

SAN!K ADNAN MENDERES MttDAf!! TAL_aT ASAL .. Evet efendim, 
zaman1nda yapt1m. Muhaseb~nin umum1 bir kaidesi vard1r; hesapta hata 
olabilir. Benim tesbit ettigim yeklinde de hatalar mevc~ttu, belkl 
yan1ld1g1ms kaniim. Dalli budakl1 bir dosyad1r, Orban Ozen<; arkadB§l• 
m1z1n da dosyay1 tetkik ettigini zannediyorum• i§lerimizi~ ~oklugut 
her glin b~rada devaml1 bulunwam1z dosyay1 iyice tetkike mani te§kil 
etti. !mkans1zl1klar1m1z malumu alinizdir. Binaenaleyh burada naho§ 
bir. vaziyet tahaddtis ~ etmemesi, Hey 'eti celilenizin bo§ yere i§gal 
ediimem;si ve Bilirk1§1 Cafer Tayyar Sad1klar arkada§1m1z1n yorul
mamas1 f<;_.in istirham ediyoruz, bize lie; glinden fazla bir mehil ltitfe
diniz. Kabil olursa bir Muhasebeci .Avukat arkada§1m1zla te§riki 
mesai e~mek suretiyle dosyay1 tetkik edelim ve huzurunuza soyliyecek 
ba§ka laf1m1z yok veyahut sabit ve ~erhi gayri mtimktin rakamlar vere~ 
eek olursak hatta, % 5 hata dahi olsa bunu ~Uksek makam1n1za dahi 
atzetmiyecegim.Bu sebeple zaman kazanmak bBk1m1ndan mtidafaam1za taal-
luk eden bir 1stirham1m1z var. · 

BA~KAN ... Muhasebeci .Avukat tefriki. diye bir usul yok. Bilir-
ki§i burada is tedigimi z zaman gelebilir. 1 

SANIK .ADNAN MENDERES.MUDAFii TALAT ASAL ... 0 halde ~endisile 
beraber tetkik edelim. Efendim, bizim" fonksiyonumuz ve zat1alinizin 
fonksiyonu farkl1 degildir. ~iz de hesaplar1, meseleJ_eri sizin kadar 
ve savc1l1k kadar bilmemiz laz1md1r, Savc1lar1 asiste eden bir 
organ1n bulunma~1na ragmen bizim de iddiaya mukabil bir organ1m1z1n 
mevcut olmas1 laz1md1r.Ben koskoca bir dosyadan teker teker vesika
lar1 tetkik etme imkan1na sahip degilim. §unu istirham ediyorum ki, 
nas1l Ytiksek Divan1 asiste eden bir ~z~v varsa b~zi de asiste edecek 
bir uzuvun bulunmas1n1 kabul etmek laz1md1r. 

BA~KAN ... Siz bir defa muhasebeden anl1yo_rsunuz, kendi bak1.,,. 
m1n1zdan lizerinde tetkikler yap1n.Rapor meyaq1nda ba§ka cihetler 
'elbetteki bir §€Y soylemeyeceksiniz.Tereddlit edilen nokta1ar1 tesbit 
edin.Sonra Adnan Menderes btitge tenkitleri yapml§ bir insan o da bim 
lir. 
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8.AN!K .ADNAN MENDERES MVDAFii TALAT ASAL - Teker t~ker tet
kik edebiliyoruz • .Adnan Menderes'le birlikte tetkik edebilsek, buyur"" 
dugunuz dogru. Ehlivukuf hi~ degilse, iki saatini ltitfetse. · · 

A 
BA~KAN - Bizde zaten burada, resm1 oturumda bulunuyoruz. 

SAN!K ADN.AN MENDERES MUDAFii TALAT .AS.AL ,. Amma beyefendi 
ben de o zaman anormal sualler sorup, tekdirinize maruz kalacag1m. 

BA§KAN - Tekdire ni~in maruz kalacaks1n ? 

SANIK AON.AN MENDERES MltDAFit TALAT .AS.AL • Tatbikat bunu 
gosteriyor Reis beyefendi. 

BA~KAN ~ .hnormal sual sorunca tabii oluyor. 

S.AN!K ADNAN MENDERES MDDAFii rA~T· .AS.AL - Bak1n, bir nokta~ 
ya temas €d1§imiz nas1l kar§1lan1yor. 

BL~§KAN ..... Sizin teklif etti~iniz §ekil dogru olmaz. Eger 
sizin tesbit ettiginiz sualler varsa Bilirki§iden sorar1z. 

SANIK AON.AN MENDERES MUDAFii ThLZT .ASAL - Efendim, ben 16 
sual tesbit ettim.Amma suallerin normal olup olmad1g1 hususunda 
tereddtit halindeyim. Bo§ yere zaman1n1zl almamak i~in, ti~ gtinden 
fa zla bir mehil llitfedin, kendim tetkik edeyim. 

BA§K.AN - Daha tetkikat1n1z1 bitirmediniz mi ? 

SANIK ADNAN MENDERES MttD1~Fii T.ALAT .AS.AL - Bir istirhamda 
daha bulunacag1m; zaman kazanmak bak1m1ndan tevsii tahkikat z1mm1·n
da. Osrnan11 Bankas1ndan Ayd1n'a havale edilen para miktar1 ve bunun 
detay1 ile havale, valor ve ~ek tarihleri, hususi kalemin telefon 
talimat1na istinaden tediye yap1l1p yap1lmad1g1, ~eklere mlisteniden 
yap1lan tediyeler, ~ek muhteviyat1n1 kimin tabsil etti~ini ve ~ekin 
arkas1nda kimin isminin yaz1l1 bulundugunu ve sair evrak1 tetkik 
edelim. Bir hesap hlil~sas1 ile birlikte, bir nlishas1n1n da, bizim 
tetkik etmekligimiz ve zaman kazanmam1z igin lki nlisha ol~rak gonde.,. 
rilmesi i~in osmanl1 Dankas1na tezkere yaz1lmas1n1 rica ediyoruz. 

BILIRKi~i CAFER T11YY.AR S.AD!KL.AR .. Osmanl1 Bankasi Eksper
leri, gtinltik olan hesab1 dahi Kalem kalem hesaba gegirmi§lerdir. 
M Us a ad e e de rs e ni z ••• 

S.AN!K .ADNAN MENDERES :Mi+D.AFII T.A~T 118.AL ... .Adnan Menderes 'in 
§Bhs1 hesab1. 

• • • • ,. .... A 

. BILIRKI~I C.AFER Tl1YYiiR S.ADtKL.AR - .Adnan Mender es 'in §Bhs1 
hesab1 ayr1ca bir kurul taraf1ndan tetkik edilmektedir. Ben §ahsi 
hesab1n1 tetkik etmi§ de~ilim. · 

A. 

BAgK.AN - Orttilli Odenekle bunun ne alakas1 var ? Aralar1nd.a 
bi r i r ti ba t va r ml ? · 

s1rntK .AON.AN MENDERES MUD.AF!! T.AL.hT .AS.AL - ~imdi tava zzuh 
eden husus mlivekkilimizin haberi dahi olmadan hususi kalemden Osmanl1 
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Bankas1ndan para almak suretile baz1 sarfiyat1n yap1lm1§ bulunmas1~ 
d1r. Bu suretle hesapta ~ir tedahlilun mevcudiyet1 meydana ~1kabilir. 
Makam1 riya setin gerek §a hi tle-re, gerek mlivekkilimtze· ve gerekse 
ehlivukufa tevciQ buyurduklar1 suallerde bu husus mlindemi~tir. 
Binaenaleyh umum1 hesab1n ~1kar1lmas1 ~ok onemli bir nokta olacak. 

BA~KAN - Osmanl1 Bankas1ndaki hususi hesap m1 ? 

SAN!K l~DNi1N MENDERES MVDl'lFii TbL~T .AS.AL cw Efendim demin 
arz etmi§tim. Valor tarihli, ~ek tarihi, kimin taraf~ndan al1nm1§t1r ••• 

" Bh~KAN - Mesele §oyle bir mtitalaa ileri sUrlilebilir: Sizin 
incelenmesini istediliniz hususi hesab1 o~ttilli odene~in incelenme
siyle alakal1 gorseydi, tahkikat1n1 begendiginiz, raporunu begendi
~ini z .Bilirki§i, bidayette oazara al1rd1. 

S.AN!K .ADNliN MENDERES MttDAFii TALAT .AS.AL - .~1lamazd1. 

BA~KAN.,. Mes'eleye nlifuz ettigini bir muhasip olarak siz de 
kabul ediyorsunuz. Osmanl1 Bankasindaki hususi hesapla\r1n o.r.tlilli 
odenek hesaplar1 ile irtibat1, alaka· ve neticeye tesiri olsayd1 
Bilirki§i bu nu. na za ra ala ca kt1. 

SAN!K .ADNl'iN MENDERES MUD.AFii T.hLAT JiSJ.aL .. Alamazd1. ~und"an 
dolay1 alamazd1. Huzurunuzda mtivekkilimin sorgusu s1ras1nda mtivek~ 
kilim 1bu · cihet1 beyan ,ttmi§ va ziyetteydi. Yani, mUda faa huzurunu zda 
ba~lad1.B:1zim istine1dgah1m1z huzurunuzda meydana g1kt1 • 

. BA~KAN ~ Yliksek Soru§turma Kurulunda boyle mlidafaa elpette 
va rd ir. Ilk ta hkika t sa fha s ind a va rd1r. 

S/~N!K .AON.AN MENDERE~ MttD.AFii TALiT .AS.AL - .Aksi halde bu 
hesab1n i~inden ~1kman1n imkan1 yok. 

BA~KAN - Neden ~1kam1yacaks1n1z ? Ilk tahkikat safhas1 var~ 

" BILIRKI~I C.AFER TAYYL~R SAD!KL.AR ... Kald1 ki, tj&hs1 hesaplar1 
da nazar1 itibare al1nm1~t1r. Bizim hesaplar1m1zla kar~1la§t1r1lmak 
tizere ayr1ca Uzman arkada§lar1m1z taraf1ndan hususi hesaplar1 tetkik 
edilmi§ ti r. 

BAgKAN - Bunun hakk1nda karar verelim. 

ru~~s~vct ~ San1k .Adnan Menderes'in §8hSi hesab1 tamamen §8h
s1na aittir. Ortlilti odenek Adnan Menderes'e muayyen mevzularaa sarf
edilmek lizere verilmi§ bir tahsisatt1r. Bu sarfiyat1n gayesine uygun 
kullan1l1p kullan1lmad1~1 1 kullan1lm1§sa ne miktar1n1n ku~lan1ld1~1 . 
tesbi t edilmi§:tir. Yoksa .L1dnan Menderes 'in Ba§vekil oldug.undan i tiba
ren blitlin §ahs1 hesab1n1n tetkik edilmesinin bizimle hi~ bir surette 
ilgisi yoktur. Soyledikleri husus, Osmanl1 Bankas1ndakl ~ahsi hesap-
1ar1ndan Ayd1n'a yap1l2n odemelerdir. Bunun da bizim davam1zla hi~ 
biT ilgisi yoktur. kdnan Menderes evvelki celselerde kalemi mahsus 
mijdtirleri vas1tasiyle oderoeler y~pt1rd1~1n1·ifade etmi~tir. e1mdi 
.Adnan Menderes'in ~ahsi hesab1n1 Bilirki§iye tetkik ettirmek kanaaa11 
t1m1zca lUzumsuzdur. 
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BA§K.hN ""' hdnan Mende res 'in Osmanl1 Bankas1ndaki hesab1n1 
ve maa§lar1n1 kalem mahsus mlidtirtine b1rak1rm1§, onlar da sarf eder~ 
lermi§, biz demiyoruz k~ maa§1n1n tamam1n1 sarf etmiyor. Boyle bir· 
iddia yok, yaln1z ortlilli odenek ge~mi§ gitmi§ demiyor. Ondan sarfet~ 
mi§ amma drtUlti odenekten de sarfedilmi§. 

S.l~N'IK .ADN.AN MENDERES MttD.AFii T.ALlT ASAL ,,. Bi zi muhterem 
Egesel yanl1§ anlad1lar yahut anlatamad1w. Benim 1stirham1m bilirki§i 
bunlar1 tetkik etsin degil bir hesap htilasas1 olarak elimize veril
sin, diyoruz. 

B.A§KAN - Eger dti§mesi icap eden bir lira d!t:hi olacaksa bu 
hesaplar gelsin, yoksa dti§lilmeyecekse bankadan bu hesaplar1 getir-

• mege ltizum yok. 

SAN!K AON.AN MENDERES MttD1~Fii T.AL~ T .ASAL .. Efendim, <;1 ftli ge 
oden~i§ hesaplar1 istemiyoruz. Qekilmi§ bir hesap var, iki hesap 
aras1nda bir tedahUltin mevcudiyetine inan1yoruz. 

B.A§K.AN - Bilirki§i; si z yok diyorsunu z, ege r va rsa si z muha .. 
sipsiniz var deyin getirttireyim, durumu tetkik ettireyim. 

BiLiRKi~i CAFBR TAYYAR SADtKLAR - Benim bak1m1mdan bir lli• 
zum yoktur ve bu husus Adnan Menderes'in gayri me§ru iktis~plar1n1n 
tesbiti mlinasebetiyle ayr1ca bir uzman arkada§1m1z taraf1ndan tetkik 
edilmi§ ve YUksek Adalet D1van1na sunulmU§ olacakt1r. 

BAQKAN - Orttilli odenek hesaplari ile bir alakas1 yok mudur ? 

BiL1RKI§I CAFER TAlYAR SADtKLAR ~ Yoktur. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Benim ifadem maa§1m1 b1rakt1g1~ §Ok
linde 1d1. Kalemi mahsus benden sormadan, hatta ehemmiyetli rakkam
lar1 telefon emri ile, ~ek yaz1lmadan, kabzedebilir, ~eklindedir. 
Yoksa Ba§vekillik maa§l uzun seneler ayda 1.000 lira, ondansonra da 
son zamanda ayda 1500 lira •• 

BAeKAN ~ !u 1500 lira 4000 ~ 5000 liraya ~1kmad1 ml ? Millet~ 
vekilligi tahsisat1 ba§ka. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Ba§vekillik tahsisat1. 1500 lira , 
Bankadaki hesaplar tetkik edildigi zaman, benim uhdeme ge~mi§tir, 
haberim yoktur, dediiimin belgesi olacak mahiyettedir. . 

BA§KAN - i§in htilSsas1 §UJ bilirki§inin tetkik ettili hesap
lar haricinde kalan paralar1n hesab1d1r. 

SAN!K ADNAN MENDERES 131 Benim arzetmek istedigim nokta §U; 
Kalemi Mahsus gelip gidip Ahmet Salih Korur'dan para isteyeceklerine 
do~ru~an do~ruya bu masr~flar1 benim hesab1ma intik~l ettirerek 
pekala benim hesab1mda~ bu tediyelerin yap1lmas1 mlimktindti. Bu hususu 
nazar1 itibare almak laz1m. 

BA~KAN - Hig alakas1 yok. Gelmi§lerAmUteroadiyen Ahmet Salih 
Korur'dan para al1p sarfetmi§ler. Size pekala masraflar 1~1n ~hmet 
~alih K~rur'dan para al1yoruz diyebilirlerdi. Demek kl, mlitemadiyen 
Ortlilti Odenekten para a11yorlarm1~.? 
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SAN!K ADNAN MENDERES ,. 100 ~ 500 verildi.Savc1 beyefendi 
elden istenmi§ olan Faralar tahsisat1 mestureden bana mliracaat etmi§ 
§ah1slara yegan yegan verdigim paralar olabilir. 

BAgK.AN ~ Yani sozti §Uraya getiriyor: Kendileri benim Banka
daki hesab1mdan harcayacaklar1 yerde Ahmet Salih Korur 1a ugrami§l&r, 
6rtlilli odenekten alm1~lar ve sarfetmi§ler. Ahmet Salih bilmiyor .mu? 
beyefendinin hesab1ndan al1n ' odeyin demez mi ? 

SAN!K .ADN.AN MENDERES - Her an hesap verme durumunda, mecbu
riyetinde oldugu igin ••• 

BA§K.AN ... Adnan Mender es 'in sormas1n1n sebebi vaz1h olarak 
anla§1l1yor. 

,.. 
SAN!K .ADNAN MENDERES ~ Vaz1h olarak anla§1lmas1 laz1m gelen 

~u, ~eni~ ifade etmek istedigim §U: Yaln1z maa§1mdan bahsediyor ve 
za t1alileri ••• 

BA~KAN ~ Maa§l dahi diyorum. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Zat1alileri, iki tig defad1r bunun 
tizerinde duruyor. Bir basit tetkikle gor.Ulecektir. Onar bin Onbe§er 
bin lira gekler yaz1lmadan, benim emrim olmadan telefon emri ile 
kalemi mahsus taraf1ndan kabze_dilmi§tir. 

BA~KAN =- Bankalarda bu kadar param1z vard1. Ko§ktin masraf-
1ar1n1 da oradan yat1rsayd1n1z. 

SANtK ADNAN MENDERES - Bunu mtidafaam1zda arzedecegiz. 

BA~KAN ~ KB§k masraf1n1n ortlilli odenekten yap1ld1g1na dair 
rakamlar var. 

SANtK ADNAN MENDERES - Ko§klin masraflar1 mlicerret oradan 
yap1lm1§ degildir. Daima arzettigim gibi; ko§kten yap1lan masraflar •• 

BA~KAN - .Anla§ ild1. Bankadaki hesab1n sorulma s1n1n sebebi 
vaz1h olarak anla§1ld1. Bunun hakk1nda karar verecegiz. 

Gersii g~rµ§yigu: 
A 

Dava mevzuuna ve Bilirki§i raporu ile Bilir~ 
ki§inin duru~madaki beyan1na gore San1k Adnan Menderes 1 in Osmanl1 
Bankas1ndaki §ahsi hesab1n1n getirtilip tetkikine llizum olmad1g1na 
oy birligile karar verildi. 

Bilirki§iden sorulacak, mahsubu icap ettirecek bir cihet 
var mi ? 

S.AN!K .AHMET S.hLIH KORUR MitD.AFii ORR.AN OZENQ - Mahsup husu .... 
sunda bir maruzat1m olacak. Ge~en celsede ifade edildi. 1950 de 
teslim al1nan para hesaplariyle 27/Mayis/1960 tarihindeki para 
hesaplar1 aras1nda bir fark mevcut oldugu ileri sUrUldti. Yaln1z 
raporda bu husus izah edilirken o zaman al1nm1§ olan d6vizlerin 
k1ymetlerinin tesbit edilmemi§ oldugu gorliltiyor. ~imdi aradaki fark 
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212 bin lira.Bunun d1§1nda 740 sterling Londra'ya gonderilmi§ deni~ 
yor. Hatti zat1nda bu para Cidde'ye g1kar1lm1§t1r. Bunlar1 kabul 
ediyorum. Fakat 9456 dolar ve 8860 isvi~re f~ang1. Diger listelerde 
bulunan paralar1n 1958 deki vasati rayiglere gore k1ymetlendirilme~ 
sini rica edecegim. Bilirki§i Elli bin dedi. Halbuki dolar1n o 
tarihteki k1ymetine gore bu 900 bin ktisur olur. 

. BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADtKLAR ~ Efendim; arz etmi§tim. 
Ilk raporumuzda ve sonradan vermi§ oldugumuz ek raporumuzda dolar
lar1n ve diger yabanc1 paralar1n kasaya nas1l girdigini tesbit 
edememi§tik. Ilgililer bunlar1n kendilerine ait olmad1klar1 hususun-

.. aa beyanda bulunmu§lar. Bu- bak1mden bunlarla ilgili bir mant1k ame
liyesi yapmam1§t1k. Bugtin yapt1g1m1z tetkikat neticesini ba§tan arz~ 
ettim. Bu dolarlar1n , bu yabanc1 para1ar1n, kasaya nas1l girdigi 

· tesbit edilmi§ oluyor. Avans olarak veriliyor ve avans1n tamam1 
masraf olarak hesap ediliyor. Ve ondan artan miktar kasaya gir~rse, 
art1k bir daha tenzil yaparsak mlikerreren tenzil edilmi§ olacakt1r. 
Tekrar bu bak1mdan dovizlerin degerlendirilip, tenzili diye bir §eY 
ba his mevzuu olama z; 

SAN!K .AHMET SALiH KORUR MUDAFii ORRAN OZENQ - D9ha evvel 
bu dolarlar al1n1rken eger rehberden bir kay1t dli§lilmti§se, §tiphesiz 
ki dogrudur. Gegen celse Yliksek riyasetiniz buyurdu ki, aradaki fark 
orttilli odenekten al1nd1 ve tenzili icap ede~. 

BA§KAN -- Bilirki§iden soruJa eak bir §eY var ml ? 

SAN!K .AHMET SALIH.KORUR - 0 dosyalar1n igerisinde zab1t 
g1kmad1. Onu gormek isterim. Say1n Ba~kan1m. 1950 den devir ald1g1m 
miktar ile sonradan bana tevdi edilmi~ olan ~ab1t bana irae edilen 
zab1tlar iginde ~1kmad1. 

BiLiRKi~i C.AFER TAYYAR SADIKLAR ... Kararnamey,e ek olarak 
tanzim edilen zab1tlar benim zabt1mda da mevzubahistir. 27 May1s 
itibariyle kasada ne kadar doviz bulundugu tesbit edilmi§tir; bunlar 
aynen raporu~uzda mevcuttur. 

BA~KAN ~ Zab1t g1kmad1 diyor. 

SANtK AHMET SALIH KORUR -. Bir de ikinci bir zab1t olacakt1r. 
Bliylik doviz miktar1na ai t zabt1n mevcudiyetini gegen celsede arzet
'mi§tim. 

BA§KAN ~Bir hesab1 olacak diyorsunuz. 

S.ANIK .AHMET· SALIH KORUR - Ismail Hakk1 tlklimen'de ••• 

BA~KAN ~ aarih olarak bir ~ey soylemiyorsunuz, bizim lizerin
de durdugumuz·'11usus bu borgtan mahsup edilecek bir miktar var m1d1r, 
bilirki~iden sorulacak bir husus var m1d1r, bunlar1 soyliyeceksiniz? 

SANtK AHMET SALIH KORUR ... Efendim, bu mlihim bir hesapt1r 
bulsunla r. 

BA~KAN --Yerini soyleyin. 
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SAN1K AHMET SALIH KORUR - Kasan1n iginde zarflar1n alt1nda 
Naci Perker'le benim taraf1mdan imzalanm1§ ve oraya konmu~tu. 

BA~KAN - Bundan ba§ka zapt1 yok. 

SiEin soracag1n1z bir §SY var ml ? 

S.ANtK ADNAN MENDERES .... Gec;en duru§mada bir sual tevcih 
etmi§tim. 1950 - 1959 btit~elerinde ~§vekilin ikamet masrar1ar1 igin 
tahsisat vardir diye • 

BiLiRK!§t CAIPBR TAYYAH Sltl)tKLAR • 19lt9 dan 196<> bttt~eeine 
kadar tetkik ettim. Adnan Menderes 1 in bahis mevzuu ettigi 1950 
btitgesini de tatkik ettim ben rastlamad1m. Bunu da ge~en celsede 
a r z- etmi§tim. 

A 

SAN!K AON.AN M?NDERES ~ Ba§Vekalet ikamet tahsisat1 diye 
bir §eYe rastlamam1§. Ik.inci sual, Ba§vekil tahsisat1 idi. Bunun 
ayda 3 bin lira oldugunu ve al1nd1g1n1 3 ~yl1k §eyler elimizde di-
yorlar. Mtisaade ederler mi bir gorelim ? -

. BiLiRKi~i QAFER TAYY.AR S.AD!KL.AR ~ Yanll§ anlama mevcut, 
bahsedilen §eyle alakal1 bir §eY bulamad1m. 

SANIK ADNAN MENDERES ~ ~u §Ekilde bir beyanda bulundum. 
1950 den evvel tahsisat1 mesturenin sureti sarf1 hakk1nda evrak1 
sarfiyesi elimize geldi. Bunun iginae istihbarata muz'af % 90 in1n 
te§kil ettigi % 10 un da istihbarat mevzuunun d1§1nda kald1g1 ifade 
edildi. Bunun lizerine Qendeniz sordum. Zannediyorum ki, % 10 ni~be
tinin sahib olmam~s1 laz1m. Qlinkti, istihbar mevzuu olarak yaln1z 
kabul edilen Milli Emniyete verilen paralard1r• Tahsisat1 mesture
ninAsenelik umum1 yekUnti ile Milli Emniyete senede verilen yeklin~ 
malum, muayyendir. 1949 da, 1948 de, 19~7 de, 19~0 iginde. Binaen
aleyh, burada rakkam1 ifade etmekte mahzur mlitalaa ediyorum. Fakat,., 
sizin soylediginiz ylizde 90 in1n1 te§kil ediyor bahsi, mesture yeku
nti olan ve Milli Emniyete verilmi§ bulunan paralar1n nisbetidir. 
Ytizde 10 degildir. 

BiLiRKi§i CAFER TAYYAR SAD!KL.AR - Arzedeyim efendim; Babis 
mevzuu clan miktar~ kendilerine son aylaraa yap1lan tahs1sat1 mestu~ 
renin sarf1 ile alakal1 bir husustu. Gegen celsede de arzettim; 850 
bin liran1n bir k1sm1n1n, nas1l sarfedildigini, nereden sarfed11-
dig1n1, nas1l sarf edildigi ve sarf1 gosterir bir cetvelin ve hesap 
htilasas1n1, gerek raporuma ve gerekse kararnameye ek olarak koymu§ 
bulunuyorum. Avukatlarda bunu tetkik ederler.Emir buyurursan1z kendi
lerine gosterebilirim. 850 bin liran1n ylizde doksan1n1 a§an bir 
k1sm1 istihbarata verilmi§tir. Bu hesap eski Ba~vekalet Mtiste§ar1n1n 
bizzat kendi hesab1ndan al1nm1§ bir hesapt1r. 

SAN!K ADNkN MEM>ERES ~ Efendim, ben bu vazifeyi deruhte et
tilim zaman bu hesap tutulmu§tu ••• 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Mtisaade ederseniz bu k1sma 
bakay1m.Mevzubahis vesikan1n ba~l1g1 §11 §ekildedir: "Orttilti Cdenekten 
yap1lan munzam odemeler." Bilirk1§1 raporuna ek,.l. 
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SANIK ADNAN MENDERES - Tarihi ? 

BILIRKI~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - l/Mart/1950 tarihinden 
15 May1s 1950 tarihine kadar orttilti Odenekten a11nan ve maksad1na 
sarfedilen para'»lar1n a§ag1da ozetini gosteren ••• 

SAN!K ADNAN MENDERES - Mtisaade edermisiniz •••• §imdi _bu 
bizim zaman1m1za ait evrak1 sarfiye nas11 incelenmi§, bu evrak1 
sarfiye elinize gegti mi ? 

A BILIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Elimi ze gegen bu hesab1n 
hlila sa s id1 r. 

SAN!K ADNAN MENDERES - Bu besab1n h~laaas1ndan bir §€Y ~1k
ma z, Reis Beyefendi. Bu hesab1n htilasas1 malum. Yani devrederken biz 
1950 btitgesinde orttilti Odenege §U kadar para ald1k, §U kadar1n1 
sarfe~tik, geriye §UAkadar kald1. Bunu teslim ediyoruz, mahiyetinde~ 
dir. Ifade oyle k1 1 adeta 1950 den evvelki evrak1 sarfiyesi, t1pk1 
bizim zaman1m1za ai t olan evrak1 sarfiye gibi ••• 

BA~KAN ca Yeni Ahmet Salih Korur 'un tuttugu §eklinde~ '9'Bki 
olmaz. QUnkli oyle masraf yapmam1§lard1r. 

SAN!K ADNAN MENDERES - Hig bir varakay1 sarfiye yoktur. 
Bu bir zab1t varakas1ndan ibarettir. 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Efendim, bu devre ait bir 
hesap verilmi§ ve kalem kalem gosterilmi§tir ve bu kendileri taraf1n
d~n devral1nm1§t1r. Bu devir mevzuu kendilerince tebul edilmi§ demek 
manas1na gelir. ,., 

Bu k1sm1 mtisaadenizle okuyayim: 804.ooo lira Milli Emniyet 
Hizmet Ba§kanl1g1na, 18.000 lira Milli Emniyet Hizmet Ba§kanl1g1na, 
Elbise bedeli olarak. 50.000 lira, ti~ ayl1k yard1m olarak. Bu mikta~ 
r1n tamam1, orttil~ odenekten verilen paran1n yekunu 850.000 lirad1r. 
804.ooo lira Milli Emniyet Hizmet Ba§kanl1g1na verilmi§tir. Ytizde 
90 nisbeti buradan g1kmaktad1r. Bizim mevzuubahsettigimiz mahsup 
evrak1 budur. 

BA~KAN - Bilirki§i gayet mi.iskit .cevaplar verirler. Bunlar1 
sizde kabul etmi§tiniz. Bunlar1n detay1 ve mtifredat1 hakk1ndaki vesi
kalar yegan yegan kararnamede tadat edildi. 

S.AN!K ADNAN MENDERES ··Bu zab1t varakas1 teslim mahiyetinde 
midir ? Ben bu vesaiki tahkik ve hesaplar1 gormeyi kendimi sel~hiyet
li bulamamaktay1m. Esasen her ti~ ayda bir, her alt1 ayda bir ••• 

BA~KAN ~ Farz1muhal eski iktidar da bu sizin yapml§ oldugu~ 
nuz misillu masraflar1 yapm1§ olsalar cevaz m1 verecek size bunlar ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Mtisaade ederseniz Reis bey tahsisat1 
mesturenin sureti sarf1na ait teamlilli ve ••• 

BA~KAN ~ Kanun kar§1s1nda tea~u1 ••• Bilfarz diyorum. 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Hesap uzmap1 bey arkada§Adiyor ki~ 
Amme hizmetine sarf edilmi§ olmas1 diyor. Amme hizmeti tabiri tize
rinde ~uruyor ve bunun iginde mtital~a ve hlikmlinti bun~ gore veriyor. 
§imdi amme hizmeti beyan1ndan ne anlad1g1n1 sormak laz1m gelir. 
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BA~KAN - Evrak1 sarfiyeyi bizim davam1zda oldugu gibi ev-

. rak1 sarfiyesini gormli§ mti.diyor • 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SADiKLAR ~ Bu evrak1 sarfiye tara~ 
f1mdan gortilmemi§tir.Sadece §U k1sm1 tebartiz ettirmek isterim ki, · 
1950 y1l1n1n ba§ taraf1na ait ve bundan sonra 1950 y1l1 i~inde 
crtlilli odenekten yap1lacak sarfiyat1n btitlin hususlar1 ile kendi~ 
lerinin al&kalanmas1 icap ediyor. ilk devre ait k1smi devir al1rken 
elbette veren kimselerden evrak1 sarfiyelerini a1ma1ar1 veya gorme~ 
1 er i i ca p e d er • 

B.A~KAN r:w Va ziye t bu, kendileri devir alml'§ t1 r. Eger bir 
vesika, bir senet gormeK icap etse, bizden evvel kendileri gor€rek 
almas1 icap eder, diyor. Onlar da sizin gibi pardliSli alm1§ 1 pardii
stiye §U kadar verilmi§tir diye yazml§ olsalar dahi size bir cevaz 
verir mi ? Ba§ka bir §€Y yok. Gormedim de, diyor. 

SAN!K ADNAN MENDERES .. Gormedigini bili-yorum. Milli Emniyet 
Hizmet Ba§kanl1g1na verilmi§ senelik tahsisatt1r.Bunu ti~ ay i~inde 
vermi~lerdir• 

SAN!K ADNAN M~NDERES MUDAFii TAL~T ASAL -.~imdi efendim, 
bu hesap devrine taalluk eden ibraname ·mahiyetinde olan ve Ek-1 diye 
adland1r1lan be~inci kartondaki hesab1n detay1 804 bin lira Milli 
Emniyet Hizmet Ba§kanl1g1na gene Milli Emniyet mensuplar1n1n elbise 
masraf1 18"bin, 408 bin lira Genelkurmay Ba§kanl1g1na , 2400 lira 
Maliye Vekaleti memurlar,1na, 3600 lira Hariciye Vekaleti ~ifre A 

Memurlar1na, 3000 lira Ozel Kalem memurlar1na, 2165 lira Ba§vekalet 
Emir subay1na, '3500 lira Bayramlarda va zifeli .Polis ve Jandarma goiili 
revlilerine. 50 bin lira de li~ ayl1k yard1m listesi olarak, 900 lira 
keza ayni §ekilde. 750 lira emekli emniyet mensuplar1 dernegine, 
750 lira Sag1r ve Dilsizleri Koru~a Cemiyetine, 34o5 lira tahsil 
masraf1 olarak gorlilliyor. eimdi hadisemizin 20 2 nin §Umulli dairesine 
giren zimmet ve bir de 240 in §Umulli dairesine giren memuriyet vazi
fesini suistimal k1s1mlar1 var. §imdi bu usulstiz sarfiyat i~in 240 
in §Umultine giriyor ve zimmet yUkUnli ~xkiyor. Filhakika mtivekkilim 
biraz evvelki beyan1nda hakk1 vard1. Lakin §U maruzat1mdan anla§i~ · 
11yor ki bu usulstiz sarfiyat mahiyetini iktisap etmiyor. ~tinkU,teamlil 
hukukunun bu mes'elede mevcudiyetini biz mlidafaa edecegimize gdre 
bu mlidafaam1z zannediyerum ki, bir noktada kabule §ayan bulunacag1na 
na zaran, bi zim Bilirki§iden is tirham1m1z §U mahiyette bulunan de tay1 
g1karmas1d1r. Qlinkli, Halk Partisi iktidar1 devrinde ayni mahiyette 
odenmi§, biz de ayni mahiyette odemi§irz. Listeyi kar§1la§t1rd1k, 
zannediyorum ki, ehlivukuf raporunun ikinci sahifesinde l.Mart 1950-
16 May1s 1950 tarihleri aras1nda odenekten al1nan 850.000 liran1n 
-sarf §e~l~ni gosteren §emsettin Glinaltay mtiste§ar1ndan a11nan ekst .. 
renin yekunu 18.945 lirad1r. Usulsliz yap1lml§ bulunan sarfiyat1n 
yekunu ise 915.745 lira. Burada iki yeklin aras1ndaki tezad1n izah1n1 
rica ~diyorum. 

Sonra_; Usulsliz yap1lm1§ bulunan sarfiyat1n yekunu 90.605 
lirad1r. Bu, 1 Mart 1950 tarihinden 16 May1s tarihine .kadar yap11 ... 
ml§ olan iki ayl1k sarfiyatt1r.Bu bizim devreye taalluk etmiyor. 
Usulsliz yap1ld1g1 iddia edilen sarfiyat yekunu ile buradaki yeklin 
aras1nda bliylik bir fark yoktur. 90 bin lira iki bu~uk ayda sarf edil
mi§ tir. Mtidafaam1z bak1m1ndan heyeti·celilenize §U noktay1 bilhassa 
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arzetmek isterim ki, bu masraf bedellerini ehlivukuf raporundaki 
masraf yektinUnden ~1kararak detayli bir liste yap1l1p mahkemeye 
takdim edilmesini rica ediyorum. 

BA9KAN °" Rapor zaten mahkemededir ••• 

SAN!K ADNAN MENDERES M~DAF.ti TALAT .ASAL - Efendim arzede°" 
I\ . 

yim. Mesela Af gan DevletBa§kan1 gelmi§tir.Adnan Menderes taraf1ndan 
bir ziyafet tertiplenmi9tir. Bu ziyafet i~in 10 bin lira harcanml§ 
olabilir, gene di~er bir Devlet Ba§kan1 geldigi zaman ••• 

BA~KAN - Bilirki§iden soru1acak bir ~ey var mi ? Rapor 
meydan da esa s mlida faanl z da var. 

SAN!K .ADN.AN MENDERES MitDAFii TALAT .ASAL - I§te ben mtida faa,,. 
m1 huzurunuzda muayyen direkler lizerine dikilmi§ temeller halinde 
getirmek i~in bu detay kar1§tlr1lml§ diyoruz. 

BA9K.AN ~ 400 kUsur sahifelik rapor meydanda.Al1rs1n1z bir 
araya gslirsiniz bunlar1 tetkik edersiniz. Bilirki§iye sorulacak bir 
§ey var m1 ? ••• Yok. ~imdi tahkikat1n tevsii hakk1nda ba§ka istek? 

S.ANtK .ADNAN MENDERES MUDAFii BUR;H.AN AP.AYD!N - Reis beyefendi. 
Bu ortlilli odenek mevzuu memleketimizda ilk defa bir tatbik mevzuu 
haline gelmi§ bulunmaktad1r. Bu yal1n1z memleketimizde degil, diger 
memleketlerde de ayni §ekilde tezahtir etmi§tir. Yaln1z, ~ok eski 
senelerde, bir defa Fransa 'da bir Vekalet bUt~esinin tatbiki dolay1 ... 
siyle tezahtir etmi§ k1sm1 bir mes'ele ••• 

BA~K.AN - Tahkika tin tevsii hakk1nda istekler, "bir"diye 
ba§lay1n. 

SAN!K .ADNAN MENDERES MVDAFii BURHAN .APAYD!N - Tahkikat1n 
tevsii hakk1nda isteklerimizi arzetmek Uzere ·mucip sebebi muhterem 
mahkemenize izah ediyorum. 

BAG KAN - Tahki ka tin t evsii ha kk1nda is tekler, "bir." 

SAN!K ADNJ1N MENDERES MUD.AFii BURHAN APAYD!N - istekl·er, 
Bir. Bilirki§iden soracag1m1z hususlar i~in mehil telap edilmesi. 
Fakat be,ndeniz mehil talep ederken Bilirki§iden soracag1m1z sualler 
derken mahkemeniz bunu hangi mucip sebep taht1nda kabul veya redde
decegini kestiremem. O itibarla mucip sebebini izah etmek mecburi
Y e tind EJYi z. 

BAGKAN ~ Orttilli odenek d~vas1na ne zaman ba§land1g1 malum-
dur. 

. Sonra 16 inc1 maddeyi muhtelif vesilelerle okudum. Yine de 
okuyorum. "DtlrU§malar aral1ks1z devam eder. Zaruri sebepler varsa 
duru§maya en gok li~ glin ara verilir. Son mlidafaa i~in Divan daha 
uzun bir mehil verebilir. "Tevsii tahkikat i~in boyle bir §€Y yok. 

•. • • A 
SANU< .ADNliN MENDERES MUD.AFII BURR.AN AP.AYD!N .... za tialileri 

tevsii tahkikat lizerine bir talebimi~ bulunup b~lunmad1g1 yolunda 
sual tevcih buyurdugunuz vakit kanun1 ve vicdan1 bir vazife alt1nda 
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bulundu~umu takdir buyurursunuz.Sizlerin btiytik bir ehemmiyet atfe
derek, tevsii tahkikat talebimiz ••• 

BA§KAN ~ Mehil mi istiyorsunuz ? 

Sl!NIK .JWNliN MENDERES Mt+D.hFii BURHAN hP.AYDtN - Sebebini 
arzedecegim. 

BA§KAN ~ Sebep malum, tahkikat1 derinle§tireceksiniz • 
• 

S.AN!K .ADN.i~N MENDERES MUD.f1Fii BURH.hN APAYD'IN - Efendim, bu 
duru§man1n lizerinde epey bir zaman ge<;ti. Yliks ek he:•' etinize v.rilen 
bir gok davalar ge~mektedir.Bu sebeple her gtin huzurunuzda bulunmak, 
her glin duru§mada bulunmak •orunday1z. Mlivekkilimizle haftada ancak 
yar1m saat konu§abilmek imkan1na sahibiz, mlisa~de buyurursaniz ••• 

. . "" . ' A 

Bh§KAN - Biriniz duru§mada iken, digeriniz pekala dosyay1 
te tkik edebilir. 

S.l1NIK .ADNAN MENDERES MttD.AFii BURHlrn .APAYD!N cw Biz mli§terek 
mes'uliyet alt1nda ~al1§an insanlar1z. 

B.A§K.AN - _San1k hdnan Mender€S mlidafii Talat bsal ve Burhan 
dpayd1n tevsii tahkikat igin mehil mi istiyorsunuz ? 

SbNIK .ADN.AN MENDERES MltD.AFILERi - Evet efendim. 

BAGKhN ~ Siz de istiyor musunuz ? 

SANtK AHMET SALiH-KORUR MtiD.AFii CRH.AN OZENQ - Evet efendim. 

B.AGS.AVC! - Duru§ma aral1ks1z huzurunuzda cereyan ediyor. 
Arzu ettikleri sualleri bilirki§iye soruyoTlar. Ytiksek Riyaseti her 
hususu delik de§ik ediyor. Biz sualler tevcih ediyoruz. §ahitler 
gelip dinlendi. Her halde bu ana kadar mlidafaalar1n~ istikamet verecm 
eek bilgil1r1 olmas1 ve mtidafaalar1n1 getirmeleri laz1m gelir. Bu 
bak1rndan davay1 daha fazla uzatmay1 maksada matuf telakki ediyor ve 
reddini talep ediyoruz. 

S~NIK ADNAN MENDERES MDDAFii BURHAN AP~YDtN - Eger riyaset 
llizum gorlirse mucip sebepleri 2 ... 3 dakika i«;inde arz edeyim. 

B.AQKAN ~ LU zum y ok ••• 
~imdi tahkikat1n tevsii hakk1ndaki talebinizin 

dermeyan etmeniz igin mtiddet vermek ekseriyetle kararla§tlr1ld1•~ 
19 Aral1ga koyaca~1z, 19 Aral1k Pazartesi iyidir. 

GEREGi GORV§ULBU: 
Mlidafiilerin Soru§turman1n geni§lettirilmesi hakk1n

daki isteklerini bildirmek Uzere mlihlet verilmesine ve duru§man1n 
19/12/1960 Pazartesi saat 9, 30 za b1rak1ln1!ls1na, oy ~oklugu ile 
ka rs r verildi. 

Vakit gelmi§tir, duru§maya saat 13,30 da devam edecegiz. 

K.APANMA S.AATi: 11.~6 
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Zn bit KAtibi 

S nlim Bngol 
SelmC1n Yoriik 
1\.bdullf1h Un er 
H1f z1 Tliz 
Hnsan Glirsel 
Nnhit Sngl1oglu 
Vnsf i Goksu 
N8hit I-Ic1 tip oglu 
Kem8l Gokgen 

Altny Omer _ Egesel 
Fnhrettin Oztlirk 
Fnruk Siret Degermen 
SRlim Ertem 
Orhnn ErdogRn 
Stileyrnnn TA@8r 
Niynzi K1rdf1r 
Necdet Dnr1c1oglu 
S ervet Tliziin 
Turgut LUlGci 
Avni Yurts ever 
Ahmet Dnyrnk 

9 rikir Dognnny 

B.AgFJl.N - S nn1klnr geti:cildiler, bn[tl1 olTillynrnk yer
lerine nl1nd1lnr, mtidnfiler hnz1r, AQlk olnr8k durugmnyn devnm 
olundu. 

Soru~turmnn1n tevsii hnkkindnki istekler? 

SAN IK AHI'..·J::T SALiH KORUR r.tIUDAFti ORHJ\.N ()ZEN( - Reis Bey
efendi, bendeniz, bir iki noktnnin tnhkikini ricn etmek igin 
huzurunuzn geldim. 

::~fendim, on Yild:i snrfedilen meblog bur8ds tesbit edil
mi9tir. Bu mebl~g1n snrf k8g1tlnr1 d~ toplnnm19t1r. Arnd!l 212.000 
lirn fnrk V8r diye ngik ve zimrnet telnkki edilmi§tir. Bu on yil 
z '.lrfind;• 1'.hmet S 0lih Korur' un izinli olRrPk r-iyr1ld1g1 9 • vnzifeten 
Pnris 'te bulundugu devirlerde oldugu gibi, kendisinin I~ Brmkn
sindn Orttilti Odenek p8rns1ndnn pnrn Rlmnk yetkisi verilmedigi 
devir Vflrdir, bu devirlerdeki sPirfiyf1t1 flrzetmek ist erim. HUkumet 
26/M8y1s/1950 t~rihinde dcvir nl1nmi~t1r. Fnkf1t Ahmet Snlih 
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Korur'un l§l Bmilc:1s1ndrm pnr8 nlmn mezuniyeti Jl/Temmuz/1950 tn
rihli mektupln znmnnm Bn§lvekili bildirmi~tir. Ynni iki ny dart 
glin fns1l8 vnrdir. Bu z8mnn znrfindn dn parn 8l1nm1~t1r, kmi88-
tindeyim. Onun igin bu S8rfiynttnn miivekkilim Ahmct Sfllih Ko
rur'un hnberdor olunmnm8s1 ve defterlere bunlnrin i§llenmemesi 
mlimklindilr. Ynni porn sarfiy8t1 V8rsn, s0rf deftorlerinden g1kn
r1lnmaz. 

BA9KL.N - Hnlen znten bu defterler kendisi tArnfindc:m 
tutuldugun8 gore. 

SL.NIK AH11ET SALiH KORUH MDDAFii om-IAN OZLi.NQ - Yetkisi 
de yoktu. 

BA9KAN - Kendisi tnrnfindrm tutuldugunn gore, bu pnro
nin ornsinn k8lem atmak, rnkknm il8vesine znten imkftn yoktur. Ken
disine zimmet ol8r8].{ gosterilen miktnrlnr dn, kendi knleminden -
giknn mikt8rlnrd1r. -

SANTI( Adl\illT SALIH KORUR LTIJDAF!i OilliAN UZENQ - Gerek rD
pordA, gerek k8rnrnnmeden 8lll8~1ld1g1nn gore, 10 y1ldn orttilli 
odenekten snrfedilen miktnr, 24 Il/Iilyon klisur lirnyi bulmw~tur.
Mlivekkilimin tuttugu kny1 tlPrri gore 24 Milyon kUsur lirriyi dn 
bulmu~tur. Arndn 212,000 lirn vnrdir deniliyor. 

Binoenaleyh, bu husus llizumludur zannediyorum. Tetkik
edilsin. Binnenrleyh, bu iki 8Y dart giinltik devred~ kimin prir2 
F1ld1g1n1n tnbkikini istirhr1m ediyorum. Ve .L\.hmet Snlih Korur'un 
tuttugu defterlerin i~lenmedigi. · 

B.L\.gKAN - iGleyebilir mi efendim? K.endi cep defterine, 
elinin nl tmd8ki pusul~l8rn bir bn.sk1s1 i§!liyebilir mi? Gegen 
oturumda dn soyledim. Iki §Dctnn kurtulamiyorsunuz. gimdi §unu 
soylliyecegim; Y8 knsten yapiyorsunuz, yRhut nufuz edemiyorsunuz? 
Benim elimde defterler olduguna gore bir ba§kns1n1n bur8ya yazi 
yazmasinn imkftn vnr mi? Bu h~saplar ve g1knr1lnn zimrnetler mtivek
kilinizin hususi mnhiyette, indelhace sanik Adnc:m kienderes 'e he
sop vermek igin husuei m.1hiyette tutuloo hesr.plnrdir. Bir Q8§kn
s1n1n bu hesnbn herhangi bir §ey katmnsinn mnddeten imkan yoktur. 

SAIJ IK AI-Ii.::GT SALIH KORUR I\.jjDAFii ORH:\.N iJZENQ - Utivekki-. 
lime pnr2 8l1nmns1 igin izin verilmeden kendisi pnrn. gekmemi~tir. 
Bilirki9i 24.556.000 lir8n1n b8GJlldnn en gilne kodnr ki mebl~g 
ise •••• 

DA9KAN - Mtivekkilinizin hesnpl8r1 ile nlnkasi olmnyrm 
k1s1m Ad.nan lvienderese ni ttir. l!IUvekkilinizin bizznt tuttugu he
Sflpl8r ise mtivekkilinize nittir. 

S.l\HIK 11.{-fo:iET SALIH KOHUR MUD.L\.Fii ORRAN OZENQ - Ikincisi; 
Ahmet S8lih Korur'un Pnrise yApt1g1 son seyyRh8t esnrisindn oden
mi§J bir parC1 Vflrdir. Mi.iv ekkilim 2/Mnyis/1960 giinti avdet ettigi 
znman Fntin Rli~tti Zorluyn 46 ktisur bin lirCJ pnr0n1n odendigini 
gormil§, ilgililerden sordugum zamnn snrih bir cev8p Blamanu~tir. 
Bu seyyBhRtten donmeden evvelki onbef,? glin znrfindnki Bankn he
snplar1n8 gore bendenizin hususi olnrnk toplndigim r8kknmlrtr 141. -
000 lirfl kndAr bir §ey tuttu. Bu mebln?;lGrin dn deftere ithfn 
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edilmemesi ihtim81 d8hilindedir. 
Bir do· 3. Unci.i olnrRk Alimet B nlih Korur 1\.nkArfl 'drm d.J.

~nrrd8 bulunduGu zr:rnmn Adnrm rfenderes' in emriyle Adrum Zrtfir l§ 
Bnnknsinaf'n pnrn getirmedim diyor. 

Mi.iv ekkilim de ifndesinde diyor ki, ben Pnrise giderken 
Adnru.1 Z8fir'e 10.000 Lira b1rnkt1m. Bu. 45.000 lirnd~m h8berim 
yoktur, diyor. Bunun gekini kirn imz8 etmi9tir. Bu cihetin de tnh
kikini ricrt ediyorum. 

DordUncU rnesele beyefendi, gegen celse miivekkilim bnzi 
mrtkbuzlnrin Snmet Agnoglu tnrnf1nd8n kendisinden nl1nd1g1n1 soy
ledi. Dnhrt gok iznhnti kendisi v·erebilir. Li.izumlu gori.iltirse ken
disinin dinlenmesini mnkbuzun ngiktn knlip knlmnd1g1n1n tnhkiki
ni ric8 ederim. 

BILIRKi9i CAFEH TAYYAR SADIKLAR - Snyin Avulu~tin mevzu
ub8his etmi§ oldugu hususlririn hepsi d8h8 evvelce, bizim tnr0f1-
nu.zdnn nnznri itibnrn nl1nm1~ ve~rnporumuzun muhtelif fnsil ve 
mnddelerinde gosterilmi§tir. Yi.iksek Adnlet :Oivnn1 B<wknnl1g1n1n 
dn pek yerinde olornk buyuruldugu gibi biz bu 891klnr1 el ynz1s1 
ile bizzf-1.t tutmu§ oldugu vesikalr1rn gore g1kr1rd1k. Tekr8.r tekrf'r 
nrzettim. Bu 8Qlk 8Sgr1r1 bir ng1kt1r. ~unun i.izerinde bu b0k1mdrm 
nyricn durulnmy8 hncet kalnnyncnktir. Izinli olu~m devreye rrwt
lAynn. bir k1s1mdn F8tin Ril§tU Zorlu'yn bir miktnr pnrn odenSl.igin
den bnhsediliyor• 

BAgKAN - Evveln §Oyle soyli.iyor. 26/5/1950 ~e devir nl1n
d1g1 znmrm miivekkiline ortlilli odenekten snrf~ mezuniyeti 31/7 /950 
de verilrni9tir. Din82ll8leyh, iki CTY dart giin fns1l8d8 s 8rf1n 
kime r8ci olmnsi lnzim gelir diyor. 

BILiRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Biz 10 y1ll1k devreyi 
btitlin ol8rak Rldik ve hesab1 bu ~ekilde g1k8.rtt1k. Bu hesnbi 
g1knr1rken esns olCTrnk sRrfiynti bu donem iginde ynp[m J:.hmet 
Solih Korur'un el y2z1s1 ile tutmu§ oldugu defterleri n8.znr1 iti
bnrR nldik. Bu onunln ilgili bir 8Q1kt1r, rnpordn tebnrliz etti
rilmi~tir. Bu 8Q1g1n bn9kn bir kimse ile bn~kn bir Z8mnnla ilgi
li olnrnk mlitnlriA edilmesini imkfln dahilinde goremiybrum. 

BA9Klill - 26/5/1950 de devr8lID.l.§, 31/7 /1950 de izin 
vcrmi~ler, izin vcrilinceye k8d8r gegen iki ny 4 gtinliik sure 
igindeki snrfiy0t1 kim y8p11U§ oluyor? 

BILIHKi9i CAFER TAYYAR 'SADIKLAR - Bu donern igindeki 
snrfiynt, knlem knlem ve vesiknlnrn, makbuzl8r8 mlistenit olnrnk 
yani kimlere odenmi§se ve kimler nlmif?sCT onlnr8 gore teker, te
ker dokiilmii@tilr. Kim y8pnrs8 ynpsin neticeye hig.bir tesiri 
ol8mnz. 

Ahmet Snlih Korur'un izinli bulundugu znmnnlnrn 8it 
bir hesnptn Fntin l1ii9tli Zorlu' yn 50 bin lira kndnr bir pnrrmin 
odendigini hnt1rl1yorum. Bu znmnnd8 ynpilnn odemelorde CTyrlC8. 
nnzEU'l itib8re 8.l1nm19t1r. Bu hususlArl tnriQ.leri ile, zrinnedi
yorum r~porumdn belirtmiG bulunuyorum. Bir de; diyor ki, Pnrise 
gi ttigim z8.mPn ben Adn~m Zf'fir' e 10 bin lirnlik bir nvnns ver-
mi§tim. Bunun knyitlnrn geg~p gegmcdigi hususundnki mtit8loam1z 
ne olncnk? 

Efendim, gegen celsede nrzettim. 1,8 Numnrnli cetvel 
tnnzim etmi§tik. Bunun yekunu 1,5 Milyon lirn civar1ndnd1r. 
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Bu kasada avans olarak mutemet Adnan Zafir'e birakilan paralar, 
hu~usi Kalem l.IUdilrlerine verilen paralarin topland1g1 bir cet
veldir. Bunlar tamamen yerine masruf odemelerdir. Bunun dokil
mtine g irmedik. Bu bakirndan Adnan Zafir' e verilmi§ olan bu . 
10 -000 liralik avansda arzettigim gibi 8 Numaral1 <;$3tvel muh
teviyat1 olan 1, 5 L'.Iilyon Liran1n igindedir. Hadd1 zatinda zim
met rakamlar1 arasina bu miktar al1nmarm.§t1r. 

BA9KAN - Rapor okunmadan, tahlil etmeden geliniyor, yari 
buguk bir §ey ogreniliyor, gelip burada soyleniliyor. Bilirki~i 
v ari t gormUyor. 

SANIIC AH~i~I;~r SALIH KORUR MUDAFII ORHAN· OZENQ - Efendim, 
ben :?unu arzetmek istiyorum., 10 bin lira, Parise giderken ver
dim, hesab1n1 al dim diyor, hesaba gegti. Pariste iken Fat in 
Ril§til Zorluya 45 Bin lir8 odenmi§, gelince sormu§lar, hesapta 
yok demi§. Misal olarak arz ediyorum. Binaenaleyh Pariste iken 
boyle odemeler yap1lm1§ ise, malumat1 olmaz ve sarf yeri de 
bilinemez·diye rica ediyorum. 

BA9KAN - Ba9ka soracag1n1z bir §ey var nu? Siz tahkika
tin tevsii hakk1ndaki isteklerinizi rapora, dosyaya gore bil
direcektiniz. Hapora ve dosyaya mtistenit olarak bildirdiniz, 
bu varit olmuyor. Ba§ka var mi? 

SANIK AHIViET SALIH KOHUR TuitiDAFII ORHA.N OZEN(j - Efendim, 
arz1m §udur. 10 Y1l1n ba~indan sonuna kadar 24.556.000 lirn 
sarfedilmi~tir deniyor. 

BA9KAN - Raporu iyice okudunuz mu? 

SAN II( AHL~~:T SALIH KORUR MUDAFII ORR.AN UZENQ - l!iilrnk:Un 
oldugu kadar okudum. 

BAgKAN - Ne demek mtimktin oldugu kadar? 

SANIK AI-HJI:T.i SALIH KORUR ElTDAFII ORHAN OZENQ - Ahmet Sn
lih Korur'tin kaydettigi miktar 24.336.000 lira deniyor. 212.000 
lirasi da yo~ deniliyor. Bendeniz de diyorum ki, ahze yetki 
almaktad11'l. F8kat bu devre iginde Pa:riste bulunduklar1 s1:rada 
yapilan odemel er vardir. Eger bunlar kendisinin haberi yokken 
ynp1ld1 ise •• 

BA9KAN - Bilirki~i bunlari soylcdi. Bili:rki§linin miltala
asindan sonra bir diyeceginiz var mi? 

SAN IT AIH.iI~T SALIH KORUR ~KUDAFII ORH.Al'T OZBNC) - Yok. 

BA9KAN - San1k Ahmet Salih Korur! 

SANIK AHMBT SALiH KOR.UR - Sayin Ba~kan, yalniz birinci 
nokta lizerinde maruzatta bulunacagim. 

BAgKAN - Llezuniyet v erilmeden evvel. 
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SANtK AHMET SALIH KORUR - Btitlin Soru§turman1n devam ettigi 
slire iginde bunu dti§tinmemi§tim. Qtinkti hesab1 beraber yapma91g1m1z1 
daima arz ettim. Hakika ten ben iki ay sonra 'i§e ba§lad1m. Iktidara 
gegtikten iki ay sonra, iki ay igersinde (jrtUlU Bdenekten tabiatiy
le ba§ka elden sarfiyat yap1lm1~. Nas1l sarfiyat yap1ld1~1n1 bil
tniyorum. 

BA~KAN - Ba§vekalet Mtiste§arl1g1na iki ay sonra mi ba§la-

SANIK AHMET SALIH KORUR - Evet, Agustos'ta ba§lad1m. 

BA~KAN ,.,. Amma Temmuz 'da size 1 zin verilmi§. (jr ttilli Odenek
ten harcama izini Temmuz ay1nda verilmi§tir, diyor. 

• A 
SANtK AHMET SALIH KORUR - Bir ay sonra Vekalet ve bir ay 

sonra da asaleten vazifeye ba§lad1m. Her halde asgar1 bir ay kadar 
orttilti odenekle alakam olmad1. Benden evvelki Mtiste§ar bunu.yapt1. 
O zamana ai t olan sarfiyat onun eliyle y ap1lm1§t1r. Ona ai t vesika
lar bendenize devredilmemi§tir. 

BA~KAN - ~u halde sizin hesaplar1n1zda gorlilmtiyor. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Gortilmez. Ehlivukufun ifadesine 
gore, On y1ll1k btittin bir devre al1nd1 dediklerine gore, acaba ben
den evvelki bu bir iki ayl1k devrede buna dahil tnidir ? 

B~~KAN • Adnan Menderes bak1m1ndan dahildir. Size ~1kar1lan 
zimmet yekunune elbette dahil olamaz. 

SANIK AHMET SALIH KORUR - Hay1r, benim hesab1m olaraktan • 

. BA~KAN ,.. O dahil, Adnan Menderes bak1m1hdan diyor. 
. ' 

BiLIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - §ayet kendilerinden evvel
ki devreye ait bir sarfiyat varsa bu bir zab1tla neticeleri kendile
rine aksettirilmi§tir. Biz de bu neticeler uzerine hesab1m1z1 kurduk. 
Kendisinde~ aonraki k1s1m zaten hesaba gegmi§tir. Evvelki k1s1m da 
bu total miktarlara ge~mi§ olduguna gore art1k bir tereddtit olmamas1 
icap eder. 

A 

BA~KAN ~Bu Ahmet Salih Korur'a ait olmamas1 laz1md1r. 
Degil mi ? 

BiLiRKi§i ·CAFER TAYYAR S.ADtKLAR iW ~ay et bu k1sma ai t bir 
§eY ~ikar1lm1§ olsa 1di, kendisindeh evvelki Mtiste§ar zaman1ndaki 
ag1g1 kendi ag1klar1 aras1nda nazar1 itibare alm1§ olsayd1 hakl1 
idi. 

BA~KAN - H~saben bahis konusu olmuyor. Ba§ka ? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - ikinci nokta, zannediyorum, bunu 
nazar1 1 tibare almam1§lard1r, bana yap1lan tebligden anl1yorum; 
Yap1 Kredi Bankas1nda 118 numaral1 hesapta 49224 lira .58 kuru§lUk 
bir hesap var ki o da bu hesaba ai ttir. Bu para, benim pa ram diye 
gos teriliyor. 
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B.A§K.AN - Halbuki .ne ~lmal1 idi, nereye aftti ? 

SAN!K .AHMET SALIH KORUR - Orttilli odenege aittir. 

BiLiRKl:gi C.AFER T.AYY.AR SAD!KLAR - Raporumuza bu husus al1n
m1§ t1r. Bunu rapordan mlisaadenizle okuyay1m. 

(" A.Salih Korur ad1na Yap1 Kredi Bankasi Beyoglu §ubesinde 
1118 numaral1 hesab1n1n mevcut oldugu •••• " k1sm1 okundu.) · 

SAN!K .AHMET SALiH KORUR .. Euna bir itira.z1m yoktur.Maruza
t1m, bana iki gtin evvel yap1lan bir tebligatta, benim param oldugun
dan bahsediyorlard1 da, onun igin arzettlm efendim~ 

B.AgK.AN -. Geli§i glizel anlay1§lara mtistenid 1 tirazlar. 
Sizin bir diyeceginiz var m1 Adnan Menderes ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Reis beyefendi, ikinci k1s1mda §U 
ciheti arz etmek istiyorum. Hakikatert A. Salih Korur'un Mliste§arl1g1 
iki ay sonra ba§liyor zannediyorum. Ve eski Mliste§ar o zamana kadar 
va zi fesine d evam ej;ti. · 

§ayet 26/May1s mebde itibariyle hesap olunup da kabzolunan 
para 24 milyon §U kadar deniliyorsa bunun elbette b!r k1sa devre 
iginde ba§ka bir el taraf1ndan sarf edilmi§ olmas1 laz1m gelir. 
Binaenaleyh bu bulunan yekun 26 May1s mebdei itibariyle midir, yoksa 
Ahmet Salih Korur'un ba§lad1g1 tarih mebdei itibarile midir ·? Bu 
cihet taayyUn etmed1 1 etmedi zannediyorum. 

BAgKAN ., Aroma sizin bak1m1n1zdan degi§tirmez. 

S.AN!K ADNAN MENDERES .. Vaziyeti oldugu gibi grzediyorum. 
E·ski Mliste§ar iki ay daha vazifesine devam etmi§tir. 

BA§K.AN - (Bilirki§iYe hitabe~) Ne diyorsunuz ? Ahmet Salih 
Korur'un bor~lar1 26 May1stan itibaren mi nazar1 dikkate a11nm1§, 
yoksa kendisine ortlilti odenek hesaplar1n1 tutma izni verilen 31 Tem
muzdan itibaren mi nazar1 dlkkate al1nm1§t1r. 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Iktidar1 devralm1§ olduk
lar1 tarihten sorira kasalar1na girmi§ olan para tesbit olunmu§tUr. 
§ayet biz iktidar devran1ld1ktan sonraki paray1 giri§ olarak· goster
meseydik bu §ekilde blr itiraz vaki olabilirdi. Hangi el taraf1ndan 
sarfedilirse edilsin vesikalara ve makbuzlara mlistenit bir hesab1 
g1kar1lm1§t*r. Bu itibarla hangi el taraf1ndan sarfedilirse edilsin 
bu a g1k yekunu -degi§ tirme z. · 

B.A§KAN - .Ag1k yekunu degi§mez, .hdnan Menderes bak1m1ndan. 
§1mdi 1ki san1k bulun.duguna ve 1~1 san1ga ai t gereken tetkikat1 yap
t1g1n1za ve halen bizim de mlitalaa itibariyle dogru buldugumuz Zim
met ve vazife suistimal1 bak1m1ndan Adnan Menderes igin dogru,fakat 
Salih Korur'a dli§ecek zimmet borg miktar1 bak1m1ndan elbetteki mUes-
sir olur. 
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BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADtKLAR IW Efendim, bu vazifeye gore 
§U akla gelebiliyor. 22 bin lira a11nm1§ ve hesaplara geqilmi§ olu~ 
yor.Eger bu §lk varit gorlilebilirse o devrede bu i~leri kim idare 
ediyorsa, demek ki ona raci olacakt1r. 

BA~KAN ,. 26/5/1950 de devral1nm1§, 31/7/1950 de Ahme.t .Salih 
Korur'a odenekten sarf izni verilmi§tir. Iki ay dort glin. Bu iki ay 
dort gtinllik mliddet igindeki ortlilti odenekten yap1lm1§ olan sarfiyat
tan Ahmet Salih Korur'un sorumlu olmamas1, malen, hes~ben sorumlu 
olmamas1 icap eder. Eger boyle bir §€Y varsa, Ahmet Salih Korur'a 
tereddtip eden yeklinden dli§mek icap ediyor. 

BiLi~Ki~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Bu k1sm1n hesab1n1n ~1ka
r1lmas1 na imkan yoktur.Fakat bu k1s1mda boyle bir ag1g1n meydana 
gelebildigi dli§tinUlebilirse, yine de elbetteki A.Salih Korur'a ytik
lenemez.Sadece, arzetmek istedigim §Udur: Bu donem iginde sarfln 10 
milyondan btitlin ktislirat1 ile Ahmet Salih Korur taraf1ndan yap1lm1§ 
olmas1 bir gergektir. Bu iki ayl1k bir donem iginde bizim hesaplar1-
m1za gegen rakkam ise, vesikalar ve faturalarla mtistenittir. Hatta 
emir buyurulursa bu donem iginde kasaya giren para ile bu donem 
i~inde g1kan paray1 da tesbit etmek mlimktin degildir. O takdirde bir 
kanaatta bulunmak mtimkUn olabilir. 

B.A~KAN ~ Ahmet Salih Korur bak1m1ndan. ehemmiyetlidir. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Kan~at1m1 §U §ekilde tek~ 
rar etme~ isterim, iki ayl1k donemde 212 bin lira a~1g1n massedilme
sine imkan yoktur. 

BA~KAN » o kadar degil, 40 bin lira olabilir. 50 bin lira 
olabilir, nihayet bu miktar ve bir bor~ olduguna gore az1 gogu onun 
zimmetinin umumiAyekunden dli§mesi icap eder. Yoksa 212 bir. liray1 
istiab ~decegi manas1na gelmez tabii, onu bir kere tesbit etmek laz1m. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYA~ SAD!KLAR .,.. Arz edeyim: Bu k1sm1 rak
kam olarak vermek maddeten imkans1zd1r.Fakat bu k1s1mda boyle bir 
a~1k meydana gelmeyecegini kay1tlar1ma gore isbat edebilirim. 

BA~KAN ~ 212 bin lira kadar bir ag1k husule gelmeyecegini 
kabul edelim, fakat bu miktardan a~ag1 bir ag1k husule gelemez mi ? 

BILIRKI§i CA FER T.A YYAR SAD!KL.AR 00 Gelemiyecegini de isba.t 
edebilirim.Fakat §imdiden bu·nu. rakkam o~arak vermek mlimklin degildir. 
Qtinkli kay1tlar1m1. o §ekilde yapt1m ki bu mliddet iginde Bankadan a11 .. 
nan paralarla sarfedilen paralar bellidir. Bu mtiddet i~inde kasaya 
giren ve kasadan g1kan para belli olduguna gore §ayet bir a~1k mey
dana gelmeyecekse bunlar1n mukayesesiyle ortaya g1kar. Fakat bu kat'i 
bir rakkam olamayacakt1r,, Qtinkli'.I bu para ile ilgili cetvel fikir ver
mek i~in tutulmu§tur. 

BA~KAN - Daha kesin tetkik i~in bir §EY yap1lamaz m1 ? 

BiLiRKi9i CAFER TAYYAR S.AD!KLAR - 0 yap1lmad1 efendim. 

BA~KAN - 6 May1s - 31 Temmuz aras1nda kasaya giren para 
belli degil mi ? 
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BiLiRKI§i C.AFER TAYYAR SAD!KLAR ~Bu, 14 numaral1 cetvel ••• 

BA§K.AN ~ 6 May1s 1950 den ~ 31 Temmuz 1950 ye kadar kasaya 
giren para belli olmaz mi ? 

BILIRKI§i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Bellidir. 

B.A§K.AN .,,. Sarfedilen miktarlarda bellidir. 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SADtKL.AR - Evet efendim. 
A 

B.A§KAN .,,. Bir de pusulalar filan var, sarfiyat1 kim yapm1~ .. 
sa, yaz1lar var. Boyle 6 May1s ile ll Temmuz tarihlerini ta~1yan 
vesikalar yekunuda bulunursa, biraz uzun tetkik yapmay1 mucip ola-
cak, o zaman meyd~J.a <5lkacakt1r. · 

BiLiRKi§i CAFER TAYY.AR SADtKL.AR .,. ~liphesi z efendim, bu 
mevzuda derinlemesine bir tetkik yap1lacak olursa meydana <5lkar. 

BA9KAN - Siz diye bilirmisiniz, 50 bini a~maz ? Yani her 
hangi bir kat'i rakam, tetkik edilmeden evvel soylenemez. Hig borg 
g1kmayacak da den€me z.Evet, ~oyle kuvvetli xahminlere gore 212. 000 
liray1 megsademez, massedemez amma, lP - 20 - 30 - 4o bin olabilir. 
Boyle bir itiraf olduguna gore ortlilli odenekte bir tetkikat yap1l1r
sa daha kesin bir n~tice al1nabilir. 

Bir.iRKi~i CAFER T.AYYAR SAD!KLAR ,. Efendim, bu k1sm1n tetki .. 
ka tin1 da Di vana ar zedecegim .. 

Yaln1z eger tasvip buyurulursa, bu a<51g1n donemden dolay1 
meydana gelmi~ oldugu hususunda bir iddia serdedilmedi. Bu k1s1mda 
rakkamlar nazar1 itibare al1nmad1 1 da onun i<5in gelmedi diye anlad1m· 

BA9KAN ~ 6 May1s'tan 31 ijay1s'a kadar olan k1s1mda odemeler 
yapmam1za hukuken imkan olmad1g1na gore, ~ayet a<51klar, bor~lar mik
tar1nda bu iki ay dart glin zarf1ndaki odemeler dahil ise, - ki dahil 
olabilir 00 ondan l?izim sorumlu olmam1z laz1m gelir diyor. O vakit 
bunu ara~t1rmak laz1m gelir. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD1KLAR - YUksek Divana arzetmek 
istedi~im kis1m §Udur: 2 ayl1k vesikalar taraf1n1zdan nazar1 itibare 
al1nm1§t1r.Bunlar a<51r1n husulline, neticesine tesir etmi~tir. Benim 
demek istedigim ~udur: Eger almasayd1, bu vesikalar1n al1nmam1§ ol~ 
mas1 ihtimaline binaen ~ekilebilecegini iddia ediyorlar mi ? Bu 
k1s1mda g1km1§ bir a<51kt1r. 

BA~KAN ~ itiraz o demektir. Ba§kalar1n1n yapt1g~ odemeler
den bizimes'ul tutuyorlar, iki ay 4 gUnlUk slire i<5inde ba§kalar1n1n 
yapt1~1 odemelerden bizim mes'ul olmamam1z icabeder.Bunun tesbiti 
1az1md1r.Bu itibarla 26 May1ala 31 Temmuz aras1nda ortlilli Bdenekten 
sarfiyat ya yap1lmam1~t1r veyahut hig bir usulsliz sarfiyat yoktur. 
~ayet yap1lml§Sa bunun .Ahmet Salih Korur'a ylikletilen miktarlara 
dahil olmad1g1 hakk1nda kesin beyanlar yap1lmas1 laz1md1r. 

BILIRKi9i CAFER TAYYAR SAD!KLAR. ~ Tetkikat1m1z leyhte ve 
aleyhte bUtUn hususlar nazar1 itibare al1narak yap1lm1§t1r. Mamafih 
tekrar tetkik edip arz edeyim. 
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SAN!K AHMET SALiH KORUR MVDAFii ORRAN OZ~NQ - Efendim, bu 
iki ay 4 gtinda yap1lan sarfiyat f§ Bankas1n1n bilan~o cetvellerinde 
gortiltiyor. Kanaa~1mca basittir. 

BiLiRKigi CAFER TAYYAR SAD!KLAR -- Efendim, ayr1ca kasadan 
yap1lan sarfiyat da var. 

SANIK AHMET SALiH KORUR MUDAFi1 ORRAN OZENQ - Bir de efen~ 
dim, 45,126 lira da Fatin Rli§tti Zorlu'ya odenmi§• Bunu nazara ald1 .. 
lar m1,almad1lar m1 ? Eger ald1larsa, kendilerinden rica edece~im· 
Paris 1 e gidi§ tarihi tesbi t edilsin ve Ban'.kadan donti§ • tarihine kadar 
gekilmi§ paralar vard1r· Onlar1n da kendisi bulunmad1g1na gore kay1t
lara gegmemi§ olmas1 laz1md1r. Qtinkti mtivekkilim yoktu bu bak1mdan 
mtivekkilim bunlar1n miktar1n1 bileme.zdi .• Boylece kay1 i1ara ge~memi§ .. 
tir. Bu bahis buyurduklar1 212.000 liradan ·bunUn da tenzili Adalete 
uygun olur, kanaatindeyim. 

BA~KAN ~ Tarihleri soyleyin. 

SAN1K AHMET SALIH KORUR Ml+DAFii ORRAN OZENQ1 
.. 2 May1s 1960 

da Fatin Rli§tU Zorlu'ya 45126 lira Bankan1n hesab1nda vard1r. Ondan 
sonra, ne zaman i zine gittigini bildirmedigim i~in, ben 15 glin de
dim. 20 Nisa n'da ••• 

. BA§KAN .,.. Ne vaki t gi tti ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR MVDAFii ORRAN OZENQ - Bilmiyorum. 
6 May1s 1960 da donmti§tlir.20 Nisan'da gitsin, 6 May1s'ta gelsin. 

BA§KAN ~ Bu 20 Nisan tarihini nereden buldunuz ? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR MUDAFii ORHAN OZENQ ~ Oyle telakki 
ettim. 

BA§KAN ~ Olur mu 0yle §€Y ? §oyle diyeceksin.2 May1s'da 
burada yoktur, 6 May1s'da donmU§tlir. Bu 1ekilde nas1l 20 Nisan tari~ 
hini soyleyebiliyorsun ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR MUDAFii ORRAN OZENQ - Paris'e gidi§ 
tarihinden svdet tarihi araslnda tediyeler vard1r. 141.000 lira bul~ 
dum, binaenaleyh eger deftere.~. 

BA~KAN ~ Fatin RU§tli Zorlu'ya odeme tarihi olan 2 May1s'da 
bur_ada yoktu. 

SAN1K AHMET S.ALIH KORUR MDD.AFii ORRAN OZENQ .. Fakat ondan 
evvel de yoktu. 

BA~KAN ~Ne vakit ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR MVDAFii ORHAN OZENQ - Ben bilemi
yorum, kendisine sorulsun. 

/ 

BILIRKi~i CAFE~ TAYYAR S.ADIKL.AR =- Mevzubahis miktar l+5126 
lira., 2/5/1960 tarihli I§ Bankas1nca Fatin Rli§tli. Zorlu''ya havale 
§eklinde kay1tlar1m1za ge~mi§ bulunuyor.Bu nazar1 itibare al1nml§ 
oluyor. 
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BA§KAN - Sizin ba~ka bir diyeceginiz var m1 ? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR Mi~DAFii ORBAN OZENQ ,. Yok. 

SANtK AHMET S.ALIH KORU~ ·~ Tavzihan ~.rzedeyim. 2 ayl1k devre 
i<;inde benden,evvelki Mliste§ar Ismail Hakk1 Ulktimen taraf1ndan yap1~ 
lan sarfiyat1n evrak1 mlisbitesi yoktur. 01sayd1 bana devredecekti 
bende onlar1 , digerlerini nas1l saklad1ysam onu da sakl1yacakt1m; 
Yoktur. Bina enaleyh evrak1 mlisbi te ile bu sarfiya t tesbi t edilemez. 
Edilse edilse 1§ Bankas1ndan tediye yap1ld1 ise orad~n neticeler 
a11nabilir.Ben 2 ay i~ersinde yap1lan sa.rfiyat1n yekunlar1n1 arz 
edebilirim. 85 x 85 = 170 bin lira Milli Emniyete mutlaka verilmi§
tir. lO bin lirada muhtelif dairelere aidat olarak verildigine gore 
pu iki ay i<;inde mutl~ka 200 bin lira. sarf edilmi§tir. Eski Mtiste§ar 

·Ismail Hakk1 bey Milli Emniyete dahi I§ Bankas1ngan tediye yapt1r
mam1§t1r. Daima kasadan nakden tediye etmi§tir. I§ Bankas1ndan tedi~ 
yeyi ben sonradan yapmaga ba§lad1m. i§imin 4oklugu dolay1siyle para 
ka<;1r1yordum. Qekle yapmay1 daha uygun buldum. Avukat1m1n soyledigi 
bu hususu §imdiye kadar kat'iyen dli§Unmemi§tim. Fakat iki ayl1k . 
mliddet i<;inde arz ettigim gibi bu ikiylizbin lira mutlaka sarfedil
mi§ tir. 

B.A~K.AN .... Sonuc; ola ra k ne oluyor ? 

~AN!K AHMET SALIH KORUR - Olmamas1 1az1m geliyor, a<;1g1n 
efendim. 

Say1n Ba§kan, bu defterleri zaten yukar1dan a§a~1 b~nimle 
beraber tetkik e~mi§ olsalard1 , kim bilir daha ne kadar hesap c;1kar 
ic;inden. 

, BiLiRKi§i CAFER T.AYY.AR S.AD!KLAR .. De min de Yliksek Di van1n 
emi~leri lizerine tetkik edeyim ve neticeyi arzedeyim dedim. Kendi
leri de ifade ettiler.Bunu Ismail Hakk1 Vlklimen'den devralml§lar. 
Bu devir neticesini biz nazar1 itibare ald1k. Ve §Uraya verilmi§tir, 
buraya verilmi§tir ••• bir listedir. Ge<;en celsede de arzedildi.Bunu 
tasvip ederek alm1§lar, neticede I~ Bankas1nda ve kasada §U ka.dar 
para kalm1§t1r. Ve bu paralarda nazar1 itibare al1nm1§t1r. Onun i~in 
bu devredeki k1s1m neticeye tesir etmez, diye arzetmi§tim. Hesap 
oldugu i<;in _burada gosterilmi§tir, fakat bu hie; bir §ekilde neticey·e 
tesir etmiyecektir. Kendi ifadeleri de bunu gosteriyor. Fakat yine 
de tetkik cdilecek ve hesaben g6st~rilecek ve o zaman da g5rtilecek~ 
tir ki, neti~eye tesir etmiyecektir. 

BA~K.AN - Ke sin olarak Ad nan Mende res bak1m1ndan neticey e 
tesir etmez. Ama Salih Korur bak1m1ndan tesir eder gi~! gorlinliyor. 
§tipheleri gidermek la z1m. 

BiLiRKi~i C.AFER TAYY.AR SAD!KLAR - Iki ay i<;inde, zab1t var, 
diyor ki memurlara ~u kadar verilmi§tir, buraya bu kadar verilmi§tir. 
Ger~i bunlar1n bir vesikas1 Yoktur , neticesiz bir zab1t olarak tu~ 
tulmU§.Biz bunlar1 nazar1 itibare alml§lZ, fakat sarf evrek1 yoktur. 
Fakat bu.doneme ait bir hesap var, bunun neticesi na?ar1 itibare al1n
m1§t1r. I§ Bankasi, Kasa nazar1 i ti bare al1nm1§t1r. I§ Bankas1ndaki 
odemeler nazar1 itibare al1nm1§t1r. ·Bu hususlar a§ag1ya hi<; bir 
§€kilde tesir etmiyecektir. 

BAgKAN ~ Ahmet Salih Korur'a tesir etmez mi ? 
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BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SbD!KLAR - Bunun da a~1ga tesir 
etmiyecegini hesapla gosterecegim. 

B.A§K~N ,. Boyle kesir+ olarak Adnan Mender es 'in --hesab1na 
tesir etmiyecegi anla§1l1yor.Fakat, .Ahmet Salih Korur hesab1na tesir 
edip etmemesi ~lipheli. 

" Talat .Asal i 

SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TA1tT ASAL ~ Reis Beyefendi, 
bizim tevsii tahkikat hususundaki m~ruzat1m1z umumiyet itibariyle 
ehlivukuf t.etkikat1 noktas1na taalluk ediyor. Mlisaade ederseniz bu 
suallerimi k1sa k1sa kendilerine tevcih edeyim. 

BA§KAN ,. Buyurun ! 

S.i1N1K ADN.LiN MENDERES MUD.AFii TALAT .AS.AL - Karton 1, Ek 1 
deki listede yaz1l1 sarfiyat1n tamam1n1 usultine uygun buluyor musu
nuz ? 

BILIRKi~i C.AFER Tl-iYYI1R Sl1D1KL.AR '* Bu k1s1m bizim tetkika t1-=
rn1 z haricindedir, ilk devreye ait bir sarfiyatt1r. Bunu uygun bulup 
bulmamak o tarihteki devre hesaplar1na bakacaklara raci bir husustur. 

SAN!K ADNJ:~N MENDERE? MttD.AF!i T.ALfi T .AS.AL .. Ka rton 5, Ek 1 
deki sarfiyat, Bilirki~1ye gore, usulUne uygun mudur, degil midir ? 
Qtinkli biz mtidafaam1z1 bu noktaya istinat ettirecegiz. 

B.A~KAN ~ Nedir bu sarfiyat ? 

S.tiNIK .ADNAN. MENDERES MtfDAFii TALbT ASAL - 16 May1s 1950 
tarihine kadar olan sarfiyat. 

BA§KAN - Sizin mUvekkilinize ait degildir. 

Bilirki§i; bunu usulUne uygun bulup bulmamak mevkiinde olan 
o hesaplar1 devir alan kimseye aittir, diyor. 

SAN!K ADNAN MENDERES MVDAFii TALAT ASAL - Bu tarzdaki bir 
mant1k salim bir neticeye varmaz. O halde bendeniz buna oyle bir 
cevap vereyim : Adnan Menderes taraf1ndan yap1lm1§ bulunan sarfiya-
t1n usultine uygun olup olmad1g1 keyfiyeti de Mender~s'e aittir. 

BA§KAN ~ Bu, dogrudan dogruya Bilirk1i1 dolay1siyle amm~ 
hukukuna taalluk eden ve netice itibariyle Divan1n bilecegi bi~ i~~ 
tir. 

SANIK ADNAN MENDERES MDDAFii TALAT ASAL - Efendim, ikinci 
raporlar1n1n ikinci sahi fesindeki Mart 1950 - 16 May1s 1950 tarih·
leri aras1nda odenekten al1nan 815.ooo liral1k liste muhteviyat1 
yekununu biz 918.745 lira bulduk. 

Sonra ikinci bir rakkam daha var, bu da 417.016 lira tutu.-. 
yor. Bu rakamlar aras1ndaki tezad1 izah eder misiniz ? 
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BiLiRKigi CAFER TAYYAR SADtKLAR - Bizim hesaplar1m1z Banka 
ve Kasa diye ayr1lm1§t1r. Ge~en celsede de nazar1 itibare al1nd1~ 
ister kasadan a11ns1n, ister Bankadan al1ns1n, kasa ve Banka yekun
lar1, zimmet yekununa tesiri olamayacakt1r. 

•. • • A A 

SANtK ADNAN MENDERES MUDAFII TALAT ASAL ~ Yekunu hatal1 
yapm1§lard1r. Yekun 918745 lira ~1k1yor. Kendileri diyorlar ki 
815417 lira odenmi§, ya 815417 lira dogru, yahut 9187~5 lira dogru. 

BAgKAN ~ Heyecanlanmadan soyleyin, rakam i§i• 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR S.ADtKLAR ,.. Tckrar etsinler ••• Bu 
'hesabin hatal1 olmad1g1n1 gosterecegim. 

• • • • A SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFII TALAT ASAL ~ Raporunuzun ikinci 
sahifesinde 6 May1s 1950 ve 16 May1s 1957 tarihleri aras1nda odenek~ 
ten al1nan 850.000 liran1n sarf §eklini gosteren ekstre yekununu 
biz 918.745 lira bulduk, bu rakkam1 elde ettik. 16 May1s 1.950 tarihi
ne kadar odenekte bunlarla beraber toplam 815.417 lira 16 kuru§, 
deniliyor. Rapor i~ersinde boyledir.Buna gore bu rakkamlar aras1nda 
bulunan tezad1 izah edebilir mi ? 

BiLiRKi§i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ izah edeyim.Bu k1s1m he
saplar1m1za ve dolay1siyle bize intikal etmemi§tir. Bu rakkamlar 
yap1lan bir zab1ttan al1nm1§t1r. Kendileri de alm~t1r, ben de alm1~ 
§1md1r. Bunlar, 1950 senesinde devredile~ zapta ait rakkamlard1r. 
Ben, zab1ttaki rakkamlar1 degi§tiremem. Dogru da olabilir, yanll§ da 
olabilir. Bu eksite s~dece bir fikir olmak lizere konmu§tur. Ylizde 
doksan vesairesi Milli Etnniyete.sarf edilmi§tir, denmi§, bu rakamdan 
istifade edilen tek husus bize bir nisbet veriyor, yoksa hesaplar 
dolay1siyle intikal etmemi§tir. 

BA~KAN .,.. Ba §ka ? 

• • • • A 

SANlK ADNAN MENDERES MUDAFII TALAT ASAL - Karton 5, Ek 2 de 
A.B.C. deki sarfiyat zimmet yekununa dahil mi ? 

BiLIRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Bunlardan misal olarak 
arz ediyorum: Yani Ba§Vekalet kasas1ndan al1nm1§ paralar avans olarak 
~ekilmi§ ve ~dnan Zafir'e verilerek o kanaldan sarf edilmi§tir. Biz 
bunlar1 yerine masruf bir sarf olarak kabul ettik, zimmet rakkamlar1-
na almad1k.Sadece dedik ki; ortlilli odenekten odenmi§ bir meblagd1r, 
vesikalar1 da bunlard1r. Bunlar1n iginde Adnan Menderes'i ve Ahmet 
Salih Korur'u ilzam eden rakkamlar vard1r.Fakat bunlar zimmet yekun~ 
lar1 aras1nda nazar1 itibare al1nmam1§ , sadece misal verilmi§tir. 

S.ANIK ADNAN MENDERES MUD.AFii T.AL~T AS.AL - Sual ·4. 
Bor~ kayd1 ile verilmi§ paralar vard1r. Huzurunuzda isimle~ 

rini zikretmiyecegim, bir tak1m zevata verilmi§tir. Memleketin tan1n
m1§ insanlar1d1r, bilhassa eski partiye ait tan1nm1§ §ahsiyetlardir. 
Bor<; kaydiyle verilmi§. Ve yan1na me§ruhet olarak denilmi§ ki; Bliyll"k 
Millet Meclisinde tahsisat olmadlg1ndan 3.000 lira verilmi§tir, bila
hare al1nmak lizere veyahutta filancan1n kefaletiyle §Una. §U kadar 
verilmi9tir.Bu bor<;lar acaba istirdat edilmi§ midir ? Usule ayk1r1 
olarak nigin tavsif etmiyorsunuz ? 
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BiLiRKI§I CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Bizim iki numaral1 rapo,.,. 
rumuzu okumu§ olsalard1 limit ederim ki, bu suali sorm1yacaklard1. 
QUnkU bunlardan tahsil edilenler, ayrica bir cetvele al1nm1§t1r. 
Bunlar §tipbesiz ki hesaplar aras1nda zimmet rakkam1 olarak giremez, 
tenzil ~dilmi§tir. 

,,. 
BAgKAN ~ Mesela diyor ki, borg kaydiyle al1nm1§ baz1 mik-

tarlar var, onlar geri al1nml§ m1d1r ? 

BILiRKi~i CAFER TAYYAR S.AD!KL.AR ~ Geri al1nanlar iade def
terinde de gesterilmi§tir. 

SANtK A ONAN MENDE RES Ml+D.A Fi i T.AL~ T AS.AL - iki numa ral1 ra .. 
poru tetki~ ettim, efendim.Sormak istedigi §U; bir borg mevzubahis-
tir, mesela Hliseyin Cahit Yalg1n'a lig bin lira borg verilmi§. BliyUk 
Millet Meclisinin kasas1nda para yoktur. Devlet hizmetini yapmak 
igin merhum HUseyin Cahit Yalg1n gidecekmi§, ne yapslnlar. Kendi 
raporundaki kay1tlara gore ti~ bin lira odenmi§• Bunun istirdat edil
digi raporda gorlilmUyor.Bir devlet hizmeti olarak, bunlar1 istirdat 
ba~is mevzuu de~ildir.GorlilmUyor. §imdi bir devlet hizmeti ifa etmek 
i~in HUseyin Cahit Yalg1n'1n gittigine ve bu paran1n BUylik Millet 
Meclisi tahsisat1ndan o2enmesi icap ettigine nazaran, bunlarin µsul'"" 
suz sarfiyat zimmet yekununa dahil olmas1n1n izah1 kabil de~ildir. 

BiLiRKI§I CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Devlet hizmeti ve amme 
masraf1 nedir ? Bu mevzuu eger emir buyurulursa burada ayr1ca mlitalaa 
edecegim. Sozti oraya getirmek istiyorlar.Bu §ekilde veri*en paralar 
Devlet hizmetidir, usulstiz sarfiyat aras1na al1nmamas1 laz1md1r neti~ 
eesine var1yorlar. Her §eyden evvel §Unu arzedeyim; bu k1sma ait bir 
ia~e vard1r; fakat mevzubahis olan bu degildir.Bu devlet hizmeti mi, 
degil.mi ?·mUsaade ederseniz •••• 

mu ? 
S.AN!K AON.AN MENDERES MUO.AF!i T.AL_a T ASAL .. iad e var m1, Yok 

BA~KAN - iade olan1ar1 gostermi§ler. 

BiLiRKi§i C.AFER T.AYYAR 8.AD!KL.AR ~-Gosterilmi§tir efendim, 
icap ederse tetkik edilir, kime ait oldugu gosterilebilir. Fakat 
burada 10 binlerce rakam vard1r. 

BAeKAN ~ ~imdi, iade edilenler gosterilmi§tir, gosterileme
yenler iade edilmemi§tir. Oras1 kesin olar~k anla§1ld1.Ba§ka soram 
cag1n1z ? 

S.AN!K .AON.AN MENOERES MDDAFii TALAT ASAL ~ Ek 5 in 8 inci 
sahifesinde: Kar§1l1klar1 ilgililerce odenen tahsisle ilgili listede, 
6/12/960 ve 5/12/960 tarihli celselerda isimleri mevzuu edilen kimse
ler aras1nda mliyekkilimin §ahsi ile ilgili hususlar vard1r. Bunun 
kar§1l1g1 odendigine gore bu da zimmete· dahil midir, degil midir ? 

Sonra, ge~en cel~ede iddia makam1nca tevcih edilen bir sual 
tizerine bunlar1n paralar1 tediye edilmi§tirl d~nildigine gore bun1a
r1n mtivekkilimin §ahsi ile ilgili olrnas1na mkan var m1d1r ? 

• 



Esas: 1960/21 - 227 -

BILIRKi~i ,Cl~FER T.AYYJ1R SAD!KLAR - Mevzubahs ettikleri k1~1m 
raporumun 8 numaral1 ekinde yer alm1§t1r. Bu ba§ka bir gaye 1Q1n 
sarfedilmi§tir. Ben burada SUQtur, de~ildir diye bir §ey mtitalaa 
edecek deg~lim. Ba§ka bir. gayeyi temin i~in veya bir usulslizlligli . 
gostermek iQin konulmu§ bir cetveldir. Sanki Ba§vekalet emrinde bir 
doviz kontenjan1 varml§ gibi ortlilti .odenek ad1 kullan1larak bir 
tak1m doviz tahsisleri emirleri verilmi§tir • .Ahmet Salih Korur'un 
k1z1na veyahut tan1d1klar1na bu kanalla doviz tahsisleri yap1lm1§
t1r. Bunlar1n kar§1l1klar1 ilgililerce al1nm1§t1r. Milyonlarca 
doviz tahsisleri yap1lm1§t1r. Buda kanaat1m1zca usulstizdtir. Ve bir 
vazlfe suistimalidir. Ve bunu onUQ. iQin koyduk. Milyonla·rca lira
l1k d()viz tahsisi yap1lm1§ bir ila~ 1'1in d'oviz bulunamazken tan1-
d1klara boyle tahsisler yap1lm1§t1r. 

B.A~K.AN .. Ga zeteci kendi alml§ gottirmli§ degil. 
. . 

S.ANtK AON.AN MENDERES MltD.AFii TbLAT AS.AL ~ 9imd1 diyorlar ki •• 

BiLiRKi~i C.AFER T.AYY.AR SADtKLAR - Bunlar1n bir k1sm1n1 
a rzettim, dovi z kar§1l1klar i kendi ta :ra fla r1ndan odenmi§tir. Biz 
diyoruz ki, bu ka nal ile dovi z tahsi si ya pi lama z. 

A 

BA~K.AN - Evet bu bor~ yekunu ile ••• 

BiLiRKi~! C.AFER TAYYAR SAD!KLAR - §ayet orttilti odenekten 
yap1lm1§ ise sarf defterlerine ge~mi§ ve usulstiz sarfiyat olarak 
gosterilmi§tir. 

B.A~KJ~N ,.. Doviz tahsis edilmi§. Tlirk paras1 kar§1l1g1 ken-
disi taraf1ndan odenmi§·ise, borQ miktar1na dahil degildir. 

BiLiRKi~! CAFER TAYYAR SAD!KLAR ... Elbette borq miktar1na 
dahil degildir. · 

BA~K.AN "II Ba§ka ? 

Sl~N!K AON.AN MENDERES MiTDAFii TAL~T ASkL ,,. Ka rarnamenin 31. 
inci sahifesinde ek f1kras1n1n 1 numaral1 bendinde deniyor Id; 
"Sar fiya tin 10 numa ral1 doklim ce tvelle ri d1~pnda kalan 13. 242. 748 
11.ra 38 kuru§lUk k1 s1m muha s ebeyi usiumiy e kanununa da yand ig1, ma ksa t 
ve mevzuu d1§lnda sarfetmek suretiyle vazifesinde suistimal ettigi," 
deniliyor. ~imdi, kararnamenin 31.in9i mahifesinin 10 No.lu doktim 
cetvelinde Karton 5, Ek 10 cetveli midir ? 

BA~KAN - Karton 5 dedigi §Udur: Dosyalar Divana geldikten 
sonra tetkika t1 kolayla§t1rmakAigin ta.snif yapt1rd1k, 11er1 bir 
tasnif. Birisi Do~ent, birisi Amme Enstittistinden getirilmi§ iki 
uzman tetkikat yapt1. Dosyalar1 bu §ekilde haz1rlad1.Divana gelme~ 
den ~vvelki karton halinde idi.Divana gelince 28 Karton oldu. Bir 
dosya bu kadar kartona yay1lm1§t1r. Her kartonun bir de fihristi 
vard1r. Onu siz gayet basit olarak bulabilirsiniz. 

SAN!K ADNAN MENDERES MDDAFii TALAT .ASAL ,. Bendeniz i'11n 
onemli olan hey'eti celilenizdir. Bu .noktada vaziyeti tavzih etmek 
mecburiyetindeyim. 
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BA§KAN - Bu kartonlar1n tarihi vard1r, sayfas1 vard1r. 
Blittin evrak 21 karton lizerine tesbit edilmi§tir. Sordugunuz karton 
20 si de olur, 5 1 de olur. Yer degi~ tir ebili r. Bi zd en evvel bu -
evrak gayet btiytik tomar halinde iken biz tetkikat1 kolayla~t1rmak 
igin bu ~ekilde kartonlara ay1rtt1k ve fihristlerini g1kartt1k. 

. . . . " SAN!K ADNAN MENDERES MUD~FII TA~T ASAL - Var Reis beyefen .. 
di. 

BiL1RKi§i ·CA FER TllYY.LlR Sl1D!KLAR .. Bu za ten ka rarnamenin 
metninde deAyaz1l1, benim raporumda da yaz1l1d1r. 10 numaral1 
cetvel Milli Emniyete yap1lan oderneler miktar1n1 ihtiva eder. Bunun 
iginde tig ayl1k odemeler ve stibleman olarak verilmi~ paralar da 
dahil ed1lmi§tir• Burada kararnamede bu slibleman olarak verilen 
paralar ve Milli Emniyete verilen -paralar, ayr1ca lig ayl1k odemeler 
nam1 alt1nda verilen paralarda maksada masruf olarak kabul edilmi§~ 
tir. Benim hesab1mda ise bu rakkam i3.ooo~ooo degildi.B;t.lmiyorum 
nazar1 dikkati gekmi§ midir ? Benim verdig1m rakam Millf Emniyet 
ve istihbarat d1§1nda yap1lan sarfiyat ve kanaat1m1zca mevzu ve 
maksat d1~1nda yap1lan rakam 14 milyon idi• ~liphesiz kanaat1m1z1 
arzettik. Raporumuzda, huzur~nuza gelen Soru~turma Komisyonu karar~ 
name~inde de o §ekilde mtitalaa edilmi§tir.Ve soru§turma komisyonu 
burada teamiilti de nazar1 itibare alm1~t1r. 

Bl~§KAN - Kararnamenin 31 inci sahif~sinde mevzuubahis edi
len on numaral1 doklim, karton be§, ek on daki degil midir ? Kartoh 
5, Ek 10 u bulup b:ilirld~iye verin.Ben ~imdi desem ki, tasnifleri , 
yapanlare, bunu karton 20 ye koyun, Ek 8 e koyun desem ne olur ? 

- Yeri degi~mi~ olabilir; daha gUzel sorun. 

S.t\NIK .ADN.AN. MENDERES MltDi1Fii T.ALtT .ASAL ~ Bundan gUzel so-
rulur mu ? 

BILIRKI§I CAFER T.AYYAR SADIKLAR - Mevzubahis k1s1m ayni 
karton i~ihdedir.Bir sahife obtir taraf1ndad1r. 

BA§KAN .. Yan1, karton 5, Ek lO.soraca~1n1z1 sorun. 

SJ;N!K .ADNI1N MENDERES MltDI~Fii T.ALitT AS.AL - Bu, kararnamenin 
jl.inci sahifesinin ilk bendinin 1 numara11 f1kras1na uyuyor. • 

BA§KAN -.. Sorun. 

Sl1NtK .ADN~.N MENDERES MUDhF!t T.ALAT t~SAL - Evet , yahut 
bay1r d esin. 

BA§KhN ~ Sorun efendim ? 

; SliN!K .ADNhN MENDERES MttDJ1Fii Ti1L_aT AS1;L ~imdi kararname,. 
nin 31. inci sahifesinde 10 No.lu Doktim sarfiyat cetvelindeki sarfi-
ya t sarf yekununa dahil mi degil mi ? 

BiLiRK!~i CAFER T.AYYA R SAD!KL.AR .... De gildi r. 

S.ANtK ADN.AN MENDERES ·MttD.AFii T.ALhT .AS.AL. - Karton 5, Ek 10. 
~eklinde if~de edildigine gore yani Kartondakt 10 - 11 1 rin aleyhi
mizde mlitalaa edilmesi sebebini izah ederler mi ? 
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BiLiRKi9i CAFER TAYYAR.SAD!KLAR - Arz ettim efendim. Rapo~ 
rumda bu husus vard1r. Milli Emniyetc;e odenen paralar1n haricinde 
kalan blitlin miktar ki; 14 milyon lirad1r. Bu hazinenin zarar1d1r. 
Usulstiz bir sarf olarak gosterilmi§tir. Fakat Soru~turma Kurulunda 
10 numaral1 cctvel tutar1 bundan indirilmi§tir. Bunun ic;in de baz1 
sUblemanlar ve ~ ayl1k odemeler vard1r ki; Bunlar usulstiz olarak 
kabul edilmemi§tir. 

A . 

BA~KAN - Karton 5, ek 10 daki usulsliz sarfiyat yekuna dahil 
degildir, diyor.Sonra karton 5 Ek 11 ve 12 de ayni mahiyettedir, 
diyor. 

BiLIRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Efendim, burada Demokrat 
Partiye yap1lan yard1mlar ve parti ~al1~malar1nda yap1lan masraflar 
diyor. 12 numaral1 cetvel Adnan Menderes'in §ahs1 ve k5§kli i~in 
yap1lan masraflar diyor. 

BA~KAN - Bu da dahil mi ? 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL - 8/12/1960 tarihli 
celsede ve 15/12/1960 tarihli celsede, be§ kuru§ ceplerine inmedi 
diye soz gec;ti. Bilirki§i bunu nas1l kabul ediyor. Halbuki ek 11,12 
ve 7 de bunlar1n usulsliz tediye yap1lm1§ bulundugu gortilliyor. ~u 
hale nazaran usulsliz sarfiyat yekGnunda bu vc bunun mlimasili rakam
lar1n indirilmesi icap etmez mi ? 

BA~KAN ~ Onu da verelim. 11 ve 12 yi gordUntiz. Ek-7 ye de 
bak1n. 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL - 0 kadar kar1§1k 
ki. Biraz sonra arzedecegim. 

BA~KAN - Hie; bir kar1:pk bir §eY yoktur. Ek·7 ye bak1lacak,. 
t1r. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR ~ Ek-7 'den bahsedildi. 
Eger ••• 

SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL ~ Karton 7. 

BA~KAN 2 Karton ba§ka, ek ba§ka. Her kartonun ekleri var
d1r. Gelin buraya bak1n. Karton 7 yi gosterin. 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFi1 TALAT ASAL - Ek- 1 in i~ersin~ 
de bulunan liste karton 7. ek 1 ve mtiteakip ••• 

BA~KAN ~ Mliteakip ka~ ? 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFii TAlJT ASAL - Hepsinde vard1r. 
Kk~3 e kadar vard1r. 

BA~KAN '°"' §u halde karton 7, ek.l - 3. oteki karton 5, 
Ek-10~11. 10-11 ri gortintiz, karton 7 ek 3 c;li de gorlinliz efendim. 

SANIK ADNAN MENDERES MVDAFii TALAT ASAL - Burada bir tak1m 
paralar1n odenmi§ qulundugu sabit. Bu paralar1n odenmesi hali ehli~ 
vukuf raporunda sabit bulunouguna nazaran ehlivukuf 15/12/1960 
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tarihli celsede bu paralar1n sahipleri taraf1ndan tediye edilmi§ 
bulundugunu soylemi§ olmas1na gore hangi sebebe mebni bu paral~r1n 
yekGnunu usulsUz odemelerinin yekGnuna dahil etmi§tir ? 

BA§KAN - 15/12/1960 tarihli celsede ne denmi§ti ? 

SAN!K ADNAN MENDERES MVDAFii TALAT ASAL • Ba§ka manada 
anla~1lmas1n 15/12/1960 tarihli celsede iddia makam1 ba z1 isimler 
soyledi. Bilirki§i dedi ki; bu say1lan isimler doviz kar§1l1g1n1 
Tlirk paras1 olarak odenmi§tir.Binaenaleyh maka~1 riyasette buna 
ka·r§l ceplerine be§ kuru§ girmemi§tir, dedi, Halbuki ek 5 karton · 
5,? ve 12 de bu zevata ki;bunlar1n bir k1sm1 Devlet hizmeti yapm1§
t1r, bunu ifade edece~im, bunlara tediy~tta bulunuldu~u gortilliyor. 
Bunlar1 da ni~in usulsliz sarfiyat1n yekununa dahil _ediyorlar. 

BA§KAN "2 gimdi bira z kar1§t·1. Ek- 11 ve 12 deki odemeler 
Demokrat Partiye ve Adnan Menderes'in §Bhs1na )yap1lml§· Demokrat 
Pa~ti bunun kar§1l1l1n1 odemi§ ~i ? 

SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL - Efendim, Demokrat 
Pa rtiye verilmi§ gi bi, gtsrtinliyor. Ehli vuktif had di- za t1nda iyi rakam'"'"' 
lar c;1karm1§. Fakat iyi bir tasnif yapamam1§t1r. B11irk1§iye soz~nli 
onun ic;in tekrar ettirdim. 

BAgKAN - Ge~en oturumda muayyen 1Simler verilmi§, dovizler 
tahsis ettirilm1§, onlar1n bedeli~i TUrk paras1 olarak odemi§ler, 
Zaten ba§ka tlirlli olmas1na da imkan yoktur. Cebine bir §€Y girmemi§• 
Demin bilirki§i dedi ki; karton 5 ek 11 Demokrat Partiye, karton 5 
~k 12 deki odemeler §ahsa ve kO§ke ait masraflard1r. Bunun kar§1l1i1 
Ttirk paras1 odenmi§ midir ? Demokrat Parti odemi§ midir ? Yok. Karton 
5 ek 11 ve 12 nin sizin verdigini z misal ile mlinasebeti yoktur. 

SAN!K ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL .,. Mlinasebetini nrz~ 
edeceglm ,efendim, benimde ·hayret ettigim ve tavzihini istedifim nokta,. 
bunlar1n igersine bu rakkamlar dahil edilmi~tir. Yani, mesela ~ahap 
Glirler'e ek 7 de 2000 lira 5denmi§tir. · 

BAgKAN ·~ Ek 7 degil, ka rton 5, Ek 11-12 yi konu§al1m. 

SAN!K ADNAN MENDERES MliDAFii TALAT ASAL - Orada bir kac; 
isimleri c;1karmak laz1md1r. Demokrat Parti ile alakas1 olmayan isimm 
ler vard1r. Bunun ic;in diyorum ki, bu tediyeler yap1lm1§t1r.Dosyada 
tetkik edilirse ••• 

BAgKAN - Onlar da odemi§ler mi ? 

SAN !K A DNAN MENDERES Mt1DA Fii TAL~ T ASAL -- Ka·r~ 111 g1 od enmi§ 
gorlilUyor. -

B.A~KAN .,. Karton 5 ek 11 'i al1n oradan misal verin. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Ne demek istedigini arz~ 
edecegim efendim. Benim raporumda yaz1l1d1r. D5v1z tahsisleriyle il· 
gili bir cetvel tanzim edilmi§, bunlar1n kar§1l1klar1 ilgililerce 
odenmi~, §Syet ilgililer tahsisat1 m~stureden pa~a al1p bunu odemi~ 9 
lerse ayr1ca odeme cetvellerine ge~mi~tir. Mesela Adnan Menderes'in 
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~ocuklariyle ilgili ba Zl· odemeler bu cetvelde ge<;iyor. Mutlu Mende• :) , 
res'e §U kadar doviz kar§1l1g1 Tlirk paras1 olarak verilmi§tir. Bir 
kerre zannederim, 954 senesine kadar .Adnan Menderes 'in gocuklar1na 
giden paralar1n kar~1l1klar1 tahsisat1 mestureden .odenmiyordu. Ondan 
sonra tahsisat1 mestureden Odenm~ye ba§lam1§t1r. Tahsisat1 mestureden 
odendigi andan itibaren borg yekununa dahildir. Ge~mey~n k1s1m doviz 
tahsisleri meyan1nda kalacakt1r. 

A BA§KAN ~ Yani tahsis edilen doviz Ttirk paras1 kar§1l1g1 
a1akal1 kimse tarar1naan oaenmi§ 1se bor~ yekGnuna dahil deg11a1r. 
Odenmemi§ ise dahildir. , 

SANIK ADNAN MENDERES MUDAFii TAL~T ASAL - Diyor ~i .ehlivu
kuf, demi~ arzettigimiz suale kar§l, Karton 5, ek 11 usulstiz sarfi
yat1n yekununu te§kil eder diyor. 

§imdi bunun 6 inc1 sahifesini a~1yorum. 15/11/951 tarihinde 
iki bin lira §ahap Gtirler. 

Ek~l2 de Gazete ve gazetecilere; mecmualara ve muhtelif 
§Bh1slara yap1lan yard1mlar, burada da bir tak1m isimler ••• 

BA~~N ~ §imdi dur biraz orada. 15/11/951 de §ahap GUrler'e 
iki. bin lira I§ Bankasi havalesi olarak verilmi§tir. Bunu halledelim. 
Eger §ahap Gtirler dovizi ald1 da mukabilinde TUrk. Paras1n1 odem~diy~ 
s e zimmete dahi·ldir. 

BiLiRKi§i CAFER TAYYAR SADtKLAR - §ahap Gtirler'e yap1lan 
tahsisin kar§1l1g1 tahsisat1 mestureden odenmi§ ise yekGnlara gegmi§~ 
tir. ~denmemi§ ise zimmet rakamlar1 aras1nda ge~mez, sadece tahsis 
yap1lm1~t1r. 

B.A§KAN ~ Durum nas1ld1r ? 

BiLiRid§i CAF8R T.AYYAR SADIKLAR - Nas1l olacag1n1 arzeoiyo ... 
rum. eahap GUrler 'e tahsisa t1 mestureden bir para verilerek, ayni 
zamanda bu dovi z ka r§1l1g1 tahsi sa t1 mestureden veriltni§ is e, zimmete 
dahildir. Ve eger sonradan bir iade mevzuubahis ise, iadeler cetvelin
de gosterilmi§ ve zimmetten yine dU§U~mti§tUr. Bu bak1mdan tahsisat1 
mesture ile irtibat1 bu ~ekilde ise, kay1tlar1m1za usulstiz sarfiyat 
olarak gegmi§, para kendi cebinden odenmi~ ise, sadece tahsisat ortU
lti odenek ad1 kullan1larak odenmi§tir ve kendisi odemi§tir. 

BA§K.AN - Bunu burada bak1p halledemez misiniz ? 

BiLiRKi§i C.AFER T.AYY.AR S.ADtKL.AR ... Ltitfen tarihlerini bana 
soylesinler. 

SAN!K ADN.AN MENDERES MttDAF.i::t TALAT AS.AL - 15/11/951, muhte
lif §ah1slara muayyen fas1lalarla veya bir defada verilen ve her 
hangi bir kar~1l1g1 tesbit edilemeyen odemeler cetvelinin 6 inc1 
sahifesinde. 

BA~KAN ~ Burada tetkiki mlimklin degilse, b1rakabiliriz. 
Mesele, hakikisini, d~grusunu tesbit etmektir. Tesbit edilen §eyleri 
bir da~a konu§mamak laz1m. 
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•• • • A S.AN!K ADN.AN MENDERES MUDAFII TALAT .AS.AL - Onun i<;in rica 
ettim.Bir gok mesele bu suretle nihayete erer. 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR SADIKLAR ~ ~er mevzuun cevab1 bu 
raporlar1n i~inde var. Fakat tetkik etmek laz1m, tetkik edememi§ler. 

ShN!K .ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL - Kim tetkik edame~ 
, mi§ efendim ? 

BiLiRKi9i CAFER TAYY.!iR SADfKLAR ,,;. Bendeniz kend:U.erine 
tariz etmiyorum. 

BA9KAN r:w 400 sahifelik raper haf1zasinda menku§ olarak 
kala cak degil ya ? 

ShN!K JiDNlrn MENDERES MttDAFii TALAT AS.AL ;w Teamtil hukukunu 
mtidafaa etmek mecburiyetinde kalaca~1z. 1950 den evvelki iktidar 
zaman1nda ••• 

· BA~KAN - (Bilirki§iye hi taben:) Bu itirazlar1 t~tkik etse""" 
niz de biz ohdan sonra mlizakere etsek. Maksa t sihhatli bir §ekilde 
te tkika t ya pm.a ktir. 

BILIRKi9i C.AFER TAYYAR ShD!KLAR ~ Isim mevzuunda soylemi§ 
oldukiar1 k1s1m neticeye hi~ bir §ekilde tesir etmez. Qlinkli nihayet 
tahsi~at1 mestureden. odenmi§ ise hesaba ,ge~mi§tir. oaenmemi§ ise 
cetvellerde gozlikmektedir. Sadece ba§ka bir hususa temas edilmek 
is teniyor. 

Sl1NTK A DN.f~N MENDERES MUDl1Fii TliLAT .AS.AL - .As la ve ka t 'a 
boyle bir kararda degiliz. Biz huzurunuzda bir gok meselelere gir-. 
medik. Bu arada yaln1z o ismi vermiyorum, bir tak1m generallere de 
buradan para odenmi§tir. Ve devlet hizmeti igin odenmi§tir~ Ve Devao 
let hizmeti i~in odendigi de sabittir. ~ma bunlar gorUyoruz ki, 
Demokrat Partiye yap1lan yard1mlar listesinde yer al1yor. Ben bunun 
sebebini soruyorum. Bendeniz eger bunu tesbit edemezsem bu orttilli 
odenek dgvas1n1n mlidafaas1n1 yapamam. Bilirki§i benim bu suali ken
disindeh sormam1 ba§ka bir maksat igin soruyorlar, diyor.Bunu §iddet
le redd·ed erim. 

BiLiRKi~i ChFER Tl~YYAR S.ADtKL.t\R • Kasdetmek istediklerini 
bu k1s1mda ~imdi mevzuubahis ettiler. Bu devlet hizmeti mi yoksa 
degil midir? diyorlar. Ben de bundan evvelki sozlerimde mtidafaa etmek 
i~in soruyorlar dedim. 

Bl\9KAN ,. Bidayette Devlet hizmetini nas11 anlad1klar1n1 
bildirecegim demi§ti. 

S.AN!K ADNJ~N MENDERES MVD.AFii TllLAT ASAL .... Bunlar1n devlet 
hizmeti yapt1klar1n1 biliyoruz. 

Bl~~K.AN ~ Siz soyliyeceksin!z, Bilirki§i mlitalaas1n1 bildi
recek, biz de karar verecegiz. Umum1 olaiak diyorum ki, doviz tah~ 
sis edildi, mukabilinde TUrk liras1n1 alakadar §ah1s. odemi§ ise, 
borca dahil degildir. ~dememi§ ise borca dahildir. §imdi kal1yor, 
kal1yor Devlet ~izmeti.Mukabilini odememi§ dahi olsa, yekuna dahil. 
degildir. 
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SANIK .ADNAN MENDERES MitDAFii Ti1LAT ASAL - Ek-12 ye gelelim .. A A 1 

ay·n1 mahiyettedir, birden bire cevap vermeye imkan yoktur. Mesela 
ba§l1g1 §Udur: "Gazete ve gazetecilere, mecmua ve muhtelif ajanslara 
yap1lan yard1mlar" denmi§, getirmi§ buraya Peyami Se fa, derken 
Nadir ·Nadi 'yi de soylemi§tir. Buna bak1lacakt1r. 

BA§KAN ~ Buna da bak1lacakt1r. Ek-11 de §ahap Gtirler var. 
Ba§ka var m1 ? 

SANtK ADNAN MENDERES MUDAFii TA~T AS.AL .,. Blittin oradaki 
isimleri ~evzuubahis etmek laz1md1r. 

BA§KAN - Uzerinde durdunuz, diger isimleri de soyleyin. 

SANIK .ADNAN MENDERES MttDAFii TAL~T ASAL - Var efendim. 
§tikrti Kanatl1 var, N~rettin Baransel var. Ayni tarihte al1nm1§ oldugu 
i~in calibi dikkat. I§ Bankas1 havalesi olarak odenmi~. 

BA§KAN - Ba§ka isim var m1 ? 

SANIK ADNAN MENDERES MDDAFii TALAT ASAL .... Burada ~ok isim 
var e fendim. 

BA§KAN - itiraz ettiginiz hangisi ? Onu soyliyeceksiniz. 

SANIK ADN.AN MENDERES MITDAFii TALAT ASAL .... Listenin ba§l1g1-
n1n, Demokrat Partiye yap1lan yard1mlar ve parti <;al1§malar1 meyan1na 
1 thal edilmesine 1 tira z ediyoruz. 

B.A~KAN .... Hangileri, kimler ? 

S.ANIK .ADNAN MENDERES MttDAF!i TALAT ASAL - Burada efendim, 
bu bollimde. 

BA§KAN ~Nadir Nadi, ba~ka hangi hesaplara itiraz ediyorsu-
nuz ? 

SAN!K ADNAN MENDERES MttD.AFii TALA'r ASAL ,,. Biz hesaba degil, 
prensibe itiraz ediyoruz. 

BA~KAN - (Bilirki~iye hi taben:) Bunlar1 tetkik ediniz. 

BiLiRKi~t CAFER T.AYYAR S.ADIKL.AR - .Arzedeyim efendim. Liste-. 
lerin birinden digerin~ gegmesi laz1m gelen isimler vard1r. Aksini -
iddia etmiyoruz. Mesela bir isim geger Demokrat Partiye denir. Bu 
Demokrat Partiye al1nan.bir tak1m §eylerdir.Ve ayni zamanda bu 
Bari§ta ismine ge~er. Batl§taya nigin verilWi§tir? Belki bu bizim 
i<;in malum olamaz ve malum olmas1n1n da imkan1 yok. Bu bak1mdan 
listeler aras1nda degifiklikler olabilir. Fakat usulsiiz sarfiyat1n 
esas1na. tesir etmez.Bu, ilk tahkikat1m1z1n sonunda da liste1er ara
s1nda baz1 degi§iklikler yapmak llizumunu biz de anlad1k. Ve 2 numa
ral1 raporumuzda, ayr1ca cetveller ~ras1nda yap1lan nakillerde btlyiik 
bir paragraf ay1rd1k ve bizim mlitalaam1za, gor~§timlize gore Soru§turma 
Kurulu liyelerinin mlital~a ve huzuru ile c~tveller aras1nda nakiller 
yap1ld1. Fakat usulstiz sarfiyat umum1 yekununa tesiri yoktur. Yine de 
us ulslizdtlr. 
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BA~KAN ~ Devlet hizmeti meselesi ? 
,.. 

BILIRKI~I C.AFBR T.AYY.AR S.ADIKLAR .. Arzedeyim; btittin ma11 
ki taplar amme ma sra flar1 ve Devlet masraflar1n1n izahile ba§lar·, 
amme masraf1 nedir ? Devlet masraf1 nedir ? diyx ~a§lar. Me§hUr 
Selikman ve Gaston da boyle ba§lar ve bizim mal1 alimlerimiz de 
boyle ba§lar ve bunu uzun uzun izah ederler. Amme masraf1n1n unsur--
1ar1 nedir ? Gaston jest soyltiyor. Usul olarak bir paran1n sarf1, 

"' A ~aynag1 ammeden gelen bir pa~ad1r. Ve bu p~ran1n sarf1 ise bu bir 
·amme menfaat1 i~in sarft1r. Dyle ise, bir amme masraf1n1n icabettir
digi §ey, esas unsur ~mmeye tahsisidir. hmme hizmeti dl§lnda bir 
sarfiya t y ap1lama z. 

Gelelim bizim mevzuat1m1za.Bizde de bu hususta Muhasebei 
Umumiye Kanunumuzda muhtelif maddelerden mevzuubahis edilmi§tir. 
Hemen her maddesinde blit~eye konan bir tahsisat1n bir amme hizmeti ,.. 
igin yap1lmas1 icabedecegini amir htiklimler vard1r. Nitekim Muhasebei 
Umumiye Kanununun 45 inci maddesi b~ §ekilde ba§lar ve bunu ewpoze 
eder. Mtisaadenizle maddeyi Muhasebe~ Umumiye Kanununun metninden 
okuyacag1m: "Devlet hizmetlerinin, amme hizmetini mtil tezim oldugu 
masa ri f her s ene btitgesine va zolunan tahsi sa ttan al1n1r." Yani bu 
maddede demek istiyor ki, Devlet hizmeti igin konan tahsisat hizme
tin limitini te§kil eder, bunun haricinde bu hizmete sarfiyat yap1la
maz. 101 inci maddesi de blitgenin muayyen fas1llar1na tahsisat kon~ 
mu§tur. Bu, muayyen hizmetlerin yap1lmas1 igin konmu§tur. Bizim mal1 
takat1m1z nazar1 itibare al1nacak her hizmet igin bir tahsisst aY'rl 131 

11yor. Bunun listline g1k1lamaz. §~y~t Ba§vekilin seyahat1 i~in btitgeye 
bu kadar tahsisat konmU§Sa bu, mal1 takat1m1z1n icab1 ve kanun icab1-
d1r. Bunuh Ustline g1k1lamaz. Temsil masraflar1n1 alal1m elbette Ba§
vekil veya BUylik Millet Meclisi Reisi ternsil edilecektir, ziyaretleri 
olacakt1r, ya~anc1 misafirleri olacakt1r. Bunlar igin yine tahsisat 
konmu§tur.Mal1 takat1m1z1n icab1 olan tahsisat kon~u~tur. Yine mal1 
takat1m1z1n 12ab1 olan tahsisat konmu§tur. Bu adlarla tahsisat kon~ 
mu§tur. Mesela temsil odenegi, misafir ag1rlama masraf1, Hariciye 
blitgesine, harigten gelen misafirleri ag1rlamak i~in ktilliyetli mik
tarda tahsisat konmu§tur. Burada limit yaz1lm1§ olduguna gore art1k 
bunlar1n masraf yap1lamaz. 

A 

BA~KAN - Btit~edeki hizrnetler amme hizmetidir, btit~edeki 
miktarlar1n_ listUne ~1k1lamaz, gik1l1rsa usulstizdtir, diyorsunuz yani. 

· Bi~iRKigi _CAFER TAYYAR S.AD!KLAR - Arzedeyim efendim, 101 
inci madde Ozllik haklar ve tahsisatlar diye konmu§tur. Bu maa§ olarak 
verilir. Memurun yapt1g1 devlet hizmetine kar§1l1k ald1g1 maa§t1r. 
Bunu sarfeder.Fakat bu maa§ yetmiyor diye tutup da elinin alt1ndaki 
Devlet paras1n1 kullan1rsa, o zaman 300 lira maa§ll veznedar1n, 
maa§1m yetmiyor diye veznesinden para al1p yemesine benzer, h1Q bir 
fark yoktur: Bundan ba§ka bu tahsisattan gaye d1§1nda masraf yap1l1r 
ve Partiye odemeler yap1l1rsa usulstizdtir. Qlinkli bu para blittin bir 
millettan al1nml§t1r. Binaenaleyh bu paran1n milletin ytizde elli 
veya k1rk1n1 te§kil eden kisma sarfedilemez. Ancak milletin ytizde 
ylizline sarfedilir. Demokrat parti i~in, falan parti i~in bu odenek~ 
ten sarfiyat yap1lamaz. 

Gelelim maa§ mevzuuna; Her hangi.bir memura bundan bir para 
verilemez. Bu kanaat1m1zd1r.Eskiden verilmi§, §imdi de verilmi§. 
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Eskiden yap1lan bir §ey bugtin i~in bir mazeret te§kil etmez. Veril~ 
meseydi. Belki bir teamtil yerle§mi~, verilmi§•Fakat buradan bir 
memura maa§ verilemez. Q~nkli onun maa§l kadrolariyle tesbit edilmi§ 
ve tahsisat konulmU§tur~ Oradan verilir. Hatta bir heyeti umumiye 
karar1 ile tesbit edixmi~ vaziyettedir. Say1§tay ilamlar1 lizerine. 

BA§KAN -- Yani bu anlay1§larla raporu tanzim ettim diyorsunuz? 
• • • • A 

BILIRKI~I CAFER T.AYYAR S.ADtKLAR ""' Evet •• say1§tay ilamlar1nom 
dan Hey'eti Umumiyece 1341 tarihinde al1nan 110 No.lu karar1 okuya~ 
cag1m. "Muvazene1 umumiyeden maa§ ai.an memurin ve mlistahdemine saat1 
mesai haricindeki ~al1§malar1ndan dolay1 Ucret verilemez. Memurine 
ikramiye i ta,s ln1n kanuna mtisteni t olmas1 la z1md1r." Hal boy le olunca 
bir gayenin temini i~in btitgenin ba§ka fasl1na konmu§ olan paradan 
hi~ bir §ekilde sarfiyat yap1lamaz. 

~imdi, mevzu ve maksat d1§1nda sarfiyat yap1ld1g1 takdirde 
eger bu odenek gizli olmasayd1 nas1l bir muamele yap1l1rd1 ? Buna 
d~ir bir misal arzedeceiim: Resmen ~evsik edilmi§, emir verildigi 
takdirde derhaI tevdi edebilirim. Hadise bir Defterdarl1kta geger. 
Bir Muhasebe Memurunun gozlligU ile ilgilidir. Tedavi fasl1ndan bir 
gozltik al1nm1§t1r. Bunun tutar1 22 lirad1r. Hadise Dan1§tay'a intikal 
eder. Netice itibariyle tedavi fasl1ndan gozltik al1namaz diyerek bu 
22 liran1n tazmini cihetine gidilmi§tir. Hal boyle iken, bu gibi tah
sisat1n sarf1 boyle s1k1 s1k1ya kontrol edilirken ortlilti odenek tahsi
sat1 i~in ay~1lan 14 milyon liran1n maksat ve mevzu dl§lnda sarf1na 
hi g bi r zaman ceva z ver1leme z • 

... ~ No.lu kanunun 22 inci maddesi, 'Hazinenin bu d~vaya mtidaha,. 
lesine manidir. Bu itibarla her hangi bir talepte bulunam1yoruz. 

Donlip dola~1p gelinen bu 77 inci maddenin ~umullinli ilgilen-
diren hususu arzedeyim. ,. 

77.inci maddeden neden verilmez.Bir kerre §ahs1 masraflar 
bu p~radan odenemez. Menderes'in ~ocuklar1n1n taksiti, buradan odene
mez. Evinin vergisi buradan odenemez.Ahme~ Salih Korur'un k1z1n1n 
taksiti veya harigteki masraf1 buradan odenemez. Bunlar tereddtit 
edilmeyecek hususlard1r. 

Diger masraflara gelince; bunlar1 mlital~ama gore ve nihayet 
derecelerine gore grupland1rmaya gayret ettim. Demokrat Partiye veri
len, ga zetecilere verilen, vesaire vesaire ••• Bunlar bUt~ede bir fas1l, 
bir madde varsa, mevzuubahis ise zaten oradan verilecek mahiyette 
olanlar1 bu fas1l ve maddeden verilmeyecek. Oyle,.ise nas1l verilebi~ 
lir ? ~denek gizli bir fondur, gizli kalmes1nda ammenin menfaat1 ol~ 
mas1 laz1md1r.Ammenin menfaat1 olabilen tahsisat ne olabilir ? Bu 
sualin tek kar~1l1g1: TUrkiye 1de aynidir, !ngiltere'de de aynidir, 
Fransa ve italya'da da aynidir; Casusluk ve istihbarat i§idir. Bu, 
Fransa 'da boyledir, 1ngiltere ve .Amerika 'da da boyledir.Tek bir defa 
Fransa'da istismar edilmi~ ve rezalet meydana gelwi§tir.Bir defa da 
Prusya'd~ olmu§tur. Baz1 gazetecilere kendi partilerini desteklemeleri 
i~in para verilmi~tir. Buras1 Prusya degildir, Ttirk1ye'21r. Bu vaziye~ 
te gore benim kanaat1m, 77 nci madde §Umultine giren yekun, ancak 
istihbarat olmal1d1r. Istihbarat gayesi d1§1nda yap1lan odemeler dere~ 
ce derece kanunun mevzuu ve maksad1na ayk1r1d1r. Fakat, derecesi farkC9 
11d1r. Y@rle§mi§ bir teamUl vard1r.Bu teamtile uyulursa, onun derecesi 
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biraz daha farkl1 olabilir. Fakat bu hususta benim takdir yetkim 
yoktur, zaten kullanamam. Yliksek Divaha arzedilmi§, denmi§tir ki, 
mevzu ve maks~t dl§l yani istihbarat d1§1nda ktlllan1lan ·miktar 1~ 
milyondur.Ve ayr1ca Divana takdim etmi§im. Demi§im ki, sarf ve · 
maksat d1§1 kabul edilen k1s1m §U k1s1mlarla tahdit edilebilir. 
Bunlar ayr1 cetvellerde toplanm1§t1r. 

Memurlara verilenler ba§kad1r. Yani ti~ ayl1k ad1 a1t1nda 
ve yahut onun gibi baz1 §eyler var. Bunlar teamUl haline gelmJ.§tir. 
Bundan ayr1 olarak bu eetvellerin tetkiki bizim tetkikat1m1z dahi· 
linde degildir. Neticeyi Divan ona gore ~1kar1r. Bizim ra·porumuzda 
her ·sene muhtelif maksatlarla verilen paralar aene be sene ayr1 ayr1 
gosterilmi§tir. istenildigi anda istenilen cetveli ~1karabilirim. 
Ona gore karar istihsal edilebilir. 

B.AeKAN ~ Ba §ka ? 

SAN!K .ADNliN MENDERES MttD.AFi! TALAT AS.AL - Bu izaha kar§1 
a rzedayim: ,.. 

. Bir kcrre brtlilli ~denegin hukuk1 mahiyeti bizim 1~1n huzu~ 
nuzda mtidahaleyi icabettirmektedir. Huzurunuzda arzedilecek mesele
ler ohlivukufun soyledigi gibi, zaten muhterem hey'etinizin gelmi§ 
bulunduklar1 Temyiz Mahkemesi bu meseleleri·halletmi§tir. Ehlivukuf 
~urada hUktim verir tarzda konUQUYor. Ehlivukufun soyledi'i §ey,benim 
noktai nazar1ma gore 77 inci maddanin §Umultine g:lrerdi.Ancak ehli
vukuf §U veya bu sarfiyat yap1lm1§t1r der ve yUksek hcy'etiniz bun-
1a r 77 inci maddenin §Umuliine girer mi, girme z mi mes el es ini te tkik 
ederek htikme baglar. Bu husus hakime ait bir keyfiyattir. BinaenaieYh 
burada beyan1 gosteriyor ki Bay Sad1klar bitarafl1k kaidesini ihlal 
etmi§ tir. 

Bu isimleri vermekten ba§ka hi~ bir kast1m1z yoktur. Ehli~ 
vukuf raporunun bir yerinde deniyor ki, hi zmet gormli§ bulunan Gene
rallere yap1lm1§ olan sarfiyat Demokrat Parti listesi iQine sokulu• 
yor. Bir r~kamla huzurunuza getirilmi§• Burada muhtelif §ah1slar 
ver, mesela §,-.for Nail'e odenen para ile Gazeteci Nadir Nadi'ye yap1 .. 
lan odeme b1r listede gosteriliyor. Nadir Nadi'nin bu memlekete hiz
meti belli. MmU§artinileyhin ismi bir §oforle ayni listede yaz1l1yor. 
Ondan sonra da bendeniz huzurunuzda QU ehlivukuf raporunu nas1l hlik~ 
me mliessir bulurum ? Bu rapor i~in kafidir diyemem.Bizim de istir
ham1m1z eger tetkik edilecekse, §U haleti ruhiye i<;inde .olmayan bir 
kimse taraf1ndan tetkik edilsin.Takdir yUksek makam1n1za ait keyfi
yettir. 

BA~KAN ~ Bilirki§i hangi anlay1§la raporu haz1rlad1g1n1 
tarafs1z §ekilde izah et~i. Ben §U bilgilerle, §U kafiaatlerle rapa~ 
rumu tan~m ettim, evvela ortlilli ~~enek istihbarat i§lerinde sarfe
dileb111r, bunun dl§lndaki sarfla·r usulsUzdUr, diyor. Onun da mahi
yetleri derece derece kademelendirilmi§tir. Elbette Divan takdir 
edecektir. 

SANtK ADNAN MENDERES MUDAFii TALAT ASAL w Ehlivukufun ver~ 
mi§ bulundu~u raporun d1§1nda bunun aksini soylemek de mlimklin. 

BA~KAN ~ Tahkikat1n tevsii· hakk1nda bir §eY var ml ? 
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SAN1K .ADNAN MENDERES MDD.AFii TALAT .ASAL - 1) Mtivekkilim 
Adnan Menderes'in 1951 senesinden 1tibaren yurt 1~1 seyahatlar1 
i~in her hang! bir masraf almam1§ bulundugu ehlivukuf raporunda 
soyleniyor. Bu i ti bar.la bir takas mahsubu wes elesi bahis konusu 
edilmesi ve zimmet hukuk~ igerisinde mlitalaa edilmesi igin, 1951 
den sonraki tahsisat yekununun ne olabileceginin sorulmas1n1 rica 
edecegim. · 

2) Ehlivukuf sadece detay1 ihtiva etmesi ve bize mlidafaa 
imk~nlar1n1 vermi§ bulunmas1 bak1m1ndan takdire §Byan bulduk.Ta ki, 
bu rapor tasnif §ekli itibariyle yalniz itham1 ihtiva eden bir rapor .. 
dur, za~en Maliyeyi tern.sil. etmektedir. Bu 1 tibarla bi taraf U~ ki~i.=
lik bir'ehlivukuf~a tetkikat yap1lmas1na da karar ittihaz·buyurul
mas1n1 istirham edecegim. 

BAQKAN ~ San1k Adnan Menderes'in yurt 1~1 seyahatlar1 diyor. 

BILiRKi~i CAFERATAYYAR $ADtKLAR ¥ B~yle bir mahsup a~eliy~
si. mevzuat1m1za gore imkans1zd1r. Kald1 ki, Adnan Menderes,in ~ahs1 
zimmeti olarak verilen rakamlar aras1nda yol masr~flar1 dahil delil- · 
dir. Bu usulstiz sarfiyat aras1nda ge~mi~tir. Onun igin ayr1ca mahsup 
icras1na ltizum yoktur kanaat1nday1m. 

BAQK.AN .. Hazineyi temsil ediyor degil. Usul kanununa gore 
hazine gelseydi 1 daha gok isteneb111rdi diyor.Yoksa hazinenin mtida~ 
haleleri diye b1r §eY yok diyor. 

A BA~SAVCt ~ Bilirki~i gayet a~1k, gayet hakl1 ve tamamiyle 
ilm1 kanaatlere mUstenit olarak izahlarda bulundu. Esasen bu mevzu~ 
lar hi~ bir suretle tevile mUsait degildir.Adnan Menderes 1e palto 
al1nm1§.~tatlirk 1 e hakaret eden bir adam1n kar1~1na kendisi hapisha-"' 
nede iken Uq bin lira verilmi~.Falan yere, filan yere para verilmit• eu veya bu vergi odenmi§.Bunlar o kadar a;1kt1r ki, esasen bilirki
§iYe dahi ltizum yoktur.Ama, on senelik orttilti odenek hesab1n1n ~1kar• 
t1labilmesi i~in §Uphesiz ki teknik mevzularda bir Bilirki§i tetki· 
kat1na ihtiyaq vard1r. YUksek hey'etiniz bu bilirki§iden en geni, 
nisbette is ti fade etmi~ ve hadiseleri i~1kland1rm1§t1r. Bu 1 tibarla 
ayr1ca Uq ki§il1k bir bilirki§i heyetine mUracaat etmek demek abesle 
i§tigal etmek dem~ktir ki, bu itibarla yersizdir. Reddine karar 
verilmesini mtitalaa ederiz. 

BAeKAN . .,. Ger egi gorU§UldU: 
Bilirki§i raporu ile bilirki§inin duru§man1n muhte• 

lif oturumlar1ndaki izahlar1na gore tekrar Bilirki§i tetkikat1 yap1l
mas1na dair Adnan Menderes mlidafiinin talebinin reddine oybirligiyle 
ka ra r verildi. 

BA§SAVCt~~ Efendim, diger bir istirham1m1z var. San1k ~hmet 
Salih Korur, Milli Emniyetten baz1 tediyeler yap1ld1g1n1, mesela 
1svigre frang1, ingiliz liras1 gibi baz1 tediyeler yap1ld1g1n1 ve 
bunun zimmet miktar1 iginde gorUlmediiini soyledi. Bunun tizerine 
Bilirki§inin yapt1g1 tahkikata gore bunlar1n hangi tarihte ve ne 
suretle Ahmet Salih Korur'un yedine tevdi edildig! ifade edilemedi. 
Bunun i~1n nas1l ve hangi tarihte tevdi edildigi hususunu a+a§t1r
maya imkan bulamadik. §imdi Ytiksek Hey' etinize bir ma zba ta ta~dim 
ediyoruz;~ Burada 1953 y1l1n1n 11 inci ay1n1n l+.tincli glinti Milli Em(9 
niyet Ba§kan1n1n Bagdat'a. tayini suretiyle kendf tahsisat1ndan istih
barata sarfedilmesi igin kendisine tevdi edilmi§ bulunan tahsis?ttan 
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yapm1§ oldugu bir miktar tasarrufun Ba§vekalete ve ortlilti odenege 
iadesine ait zab1tt1r. Bu zab1tta bu yabanc1 paralarla birlikt~ bir 
miktar da Ttirk paras1n1n takdim edildigi gorUltiyor. Halbuki say1n 
Ehlivukuf yaln1z bu yabanc1 paralara ait izahat verdi. Ltitfen bu 
zab1t varakas1n1n l§lg1 alt1nea acaba zimmet miktar1 tizerinde ve 
neticeJe mtiessir bir husus var m1 ? Yaln1z bu zab1t varakas1nda 
ismi gec;en say1n Sabik Milli Emniyet Ba§kan1n1 ihzar ettirdik. Onun 
da munzam iashat ic;in dinlenmesine karar verilmesini yUksek kurulu~ 
nuzdan rica ederim. 

BA~KAN , Kimmi~ bunlar ? 

BA~SAVCt ... Naci, Naci 'yi getirttik. Ahmet Salih Korur zaten 

BA~K.AN - ~imdi Divana Ba§savc1l1kc;a tevdi edilen 4/9/953 
tarihli ve eski Milli Emniyet hizmetleri Ba§kan1 olan san1k Ahmet 
Salih Korur taraf1ndan im~alanm1§ protokol okundu. 

Ne diyorsunuz Ahmet Salih Korur ? Ve~in imzas1n1 gorstin ••• 

SANtK AHMET SALIH KORUR ~ Bu vesikan1n bir ayn1 kasamda 
mevcuttu.Gec;en celsede bir tak1m zarflar getirildi. Bu. vesika o zarf-
1ar1n alt1nda duruyordu. Itiraz1m yoktur, dogrudur. 

BA~KAN ~Euna nazaran vaziyetiniz degi§miyor mu ? Zimmet 
mikdar1n1z degi§miyor mu ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR - Yekuna dahildir. Ben bu dovizi 
daha c;ok tahmin ediyordum.Burada daha az c;1km1§t1r. 

BiL!Rid~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Efendim, gec;en celsede 
kasada muhtelif dovizler bulundugunu ve bunlar1n kasaya nas1l girmi§ 
oldugunu o gtinlerde tesbit edilemediginin izah1n1 yapm1§t1m. Fakat 
bugtin yapm1§ oldugum diger tetkikat neticeleri olarak bu dovizlerin 
nas1l kasaya girmi§ oldu~unu tesbit etmi§ oluyoruz. Ve bizim mtita1;a
lar1m1z1 da bu gelen vesaik teyit etmektedir, §ay-an1 iltifatt1r. 
Sadece burada dikkat! §ayan bir k1s1m var. Ahmet Salih Ko~ur dediler 
ki, bir zab1tla Milli Emniyetten 220.000 dolar a11nm1§t1.Burada imza
lariyle mazbuttur ki, bu 9248 dolarmi§.BUgtin bunlar tesbit edilmi~tir. 
Ve tesbit tutanag1nda bunlar. mevcuttur. Demek ki, boyle bir miktar 
ayr1ca mevzuubahis degildir. ~imdi kasaya dovizler boyle girdigine 
g~re yani milli ~mniyete verilen paralardan alinan dovi zler olduguna 
gore bir dg mill1 emniyete verilen paralar yekunu ise gayeye sarfedil
mek lizere verildigine gore oradan verilen dovizin a yr1ca tenziline 
ltizurrr.yoktur. Yeni bir durum var: 261.787 Ttirk liras1. Bu duruma gore 

.bu miktar1n zimmete ilavesi icabediyor. goyle ki' Milli Emniyete veril
di diye ve yerinde masraf diye kabul ~ttik. ~*mdi geriye iade edil
mi~tir. Bu 261.787 liran1n zimmet yekununa• ilavesi hesaben icabediyor. 

BA~KAN - 261.7s7 liran1n Ahmet Salih Korur zimmetine ilavesi 
ioap edecek diyorsunuz. Bu mill1 emniyete verilmi§ gibi gorUlliyordu. 
Fakat iade edildi~i tesbit edilmi~ durumdad1r. 

BiLiRKi~i CAFER TAYYAR SAD!KLAR - Vesika iade edildigini 
soylliyor. 
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B.A~K.AN "' .Ahmet Salih Korur ? • 
S.ANi:K .AHMET S.AL1H KORUR - Efendim; gec;en /celsede arzettigim 

dovizlerin yekunu yap1lacakt1.Acaba kag bin dqviz bulundu? zarflar 
Uzerinde bir §eY yoktu, acaba bu yap1ld1 ml ? 

BiLiRKi~i: C.AFER TAYYAR S.ADIKLAR - Bu daha ilk zamanlarda . 
yap1lm1§t1. Rapor iginde mevcut idi. Fakat bunu okumaya f1rsat basil 
olmad1. Mtisaadenizle §imdi o~uyacag1m: 61,5 M1s1r liras1, 123 bin ~ 
Frans1z Frang1, 9456 .Amerikati dolar1, 8860 isvic;re frang1, 4600 
Rus paras1i 20 ·Doyc;emark, 64 Isvigre frang1. 

B.A~K.AN "2. i § t e. 

SANtK AHM?T SALiH KORUR !svigre frang1, ~apordaki rakama 
denk geliyor mu ? Ilk na za rda denk geliyor gi bi gorlinliyor .Ge,lmemesi 
de muhtemeldir. Kasadaki dovizin al1nd1g1 anla§1l1yor ve men§ei 
boylece c;1km1§ oluyor. 

B.A~KAN .. Tamamiyle t1pa tip girmesi de, girmemesi de mtim
kUndtir. Qlinkti elinin alt1ndad1r. Sarfedilmi§ de olabilir. ·~ 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Ben belki fazla gelir timidiyle 
arzediyorum.Sarfiyat1n oldugu tabiidir •. Ilk celselerde arzettim. 
K1br1s meseleleri zaman1nda sarfettik, Ingiliz alt1n1 §eklinde tedi
yeler yapt1k. 

BA~KAN ~ Raporda okuouk. M1s1r liras1ndan ba§l1yarak baz1 
sarfiyat yap1lml§• · 

~imdi, Ba§savc1 taraf1ndan ibr~z edilen veseike mlindereca
t1na bir diyeceginiz var m1 ? 

S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR .,. Bir diyecegim yoktur, dogrudur. 
Bu paralar tamamen Naci Perkel taraf1ndan bana teslim edilmi§tir. 
Dovizler sarfedilmemi§ kasada dqruyordu.Zannediyorum ayni miktarda
d1r. Tlirk liralar1~a gelince; 3~ 5 eksik veya fazla ile mevcuttur. 
Ttirk liralar1 mill1 emniyet hizmetine sarfedilmi§tir. Edilmeyeni de 
yine kasan1n iginde kalm1§t1r. 

; BA~KAN - Diyor ki bilirki~i, 261.787 liran1n Milli Emniyete 
verilmi§ oldugunu biliyorduk. Halbuki buglin iade ~dilmi§ oldugunu 
anl1Yoruz. Binaenaleyh bunun da zimmete ge~mesi laz1md1r. -

. . . 
S.AN!K AHMET S.ALIH .KQHUR - Reis beyefendi Bunun benim I§ 

Bankas1ndan ald1g1m paralarla hig bir alakas1 yoktur. Ayr1ca da benim 
5 ayl1k bir milli emniyet ba§kanl1g1m var.Bunun da hesab1 ayrid1r. 
Onun da hesab1n1 verebilirim. Milli Emniyetten gerek doviz olarak 
ve Turk paras1 olarak devir ald1g1m ayr1 zarflar iginde ve ayr1 
§ekilde duruyordu.Ve oradan sarfiyat yap1l1yurdu. 

BAQKAN -- Sari zarflar da geloi. 

SANIK .AHMET SALIH KORUR - Efendim, pa ran1n hangi za rfla 
nereye kondugunu bilmiyorum. B~n devir ve teslim yapmad1m. 261 bin 
liradan ayr1ca Milli Emniyet sarfiyat1 olarak bizzat kendim masraf · 
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yapt1m. Milli Emniyet reisi s1fatiyle bu paradan sarfiyat yapt1m. 
Sonra diger bix kasam1z daha vard1. O kasan1n anahtarlar1 da bUyi.ik .. 
tu ••• 

BA~K.AN .,. 261 bin ki.isur lira zimmet kapan1yor, diyor.Bilir-

SANtK AHMET SALIH KORUR ~ 261 bin liran1n hi~ bir alakas1 
yoktur. 

"' BA~KAN ~ N~s1l efendim, Mi111 Emniyete vermi§ gi bi gortilti""" 
yordu. Halbuki mill1 emniyet iade etmi§. 

SANtK AHMET SALiH KORUR - Bizim verdigimiz para degildir. 

BA~K.AN - .Aynen kabul ediy or. 

B.A~S.AVC! ,.,,. "Bizim tlrtlilti Odenekten verdigimiz para degildir~' 
diyor. Biz ~ahit Naci bey! ihzar ettirdik.Geldigi zaman bunu izah 
edecektir. brttilti odenekten ald1g1n1. 

B.A~KAN ""' iadeyi aynen kabul ediyor. Naci beyin dinlenmesine 
ltizum kal1yor mu ? 

v BA~S.AVCt : Efendim, son soz o_larak "Bizim Orttilti odenekten" 
verdigimiz para degildir." diyor.Bu 1 tibarla onun masraf1 yine mill1 
emni~e~~e yap1lml§t1r diyor. ~ahit bu hususun nereden al1nd1g1n1 
pek ala a~1klayacaktir. 

B.A~KAN ~ brttilli Odenekten vermeyecek de, nereden verecek ? 
Za ten iadeyi kabul ediybr •'' §ahidE:J ltizum kal1yor mu ? · 

BA~SAVCt ~ Zannederim. CUnkti hangi tarihte al1nd1g1n1 ve bu 
tasarrufun nas1l yap1ld1g1n1 Nae! bey ag1klayabilir. 

B.A~KAN "=io Naoi beyi tenvir' bab1nda dinlemek faydal1 olabilir 
mi ? 

BILIRKI91 C.AFER TAYY.AR SADtKLAH - ',~ahsen bu vesika benim 
hesapl~r1m 'igin kafidir. 

le. 

• 
BA§KAN .,., Siz Naci beyden izahat al1nmas1n1 ister misiniz ? 

BiLiHK!~i CAFE~ TAYYAR SADIKLAR • Hay1r. 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - Bir noktay1 arzedeyim mtisaadeniz~ 

BAeKAN - Naci beyin dinlenmesini istiyor musunuz ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR • Takdirinize ait. 

BA~KAN - Biz sorduktan sonra takdir edecegiz. 

SANtK .AHMET S.ALIH KORUR - Raporu aynen kabul ediyorum. 
Yaln1z tarihini ltitfederseniz bir husu& arzedecegim • .Acaba rapor 
hangi tarihte tanzim edilmi§ tir ? 
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BA~K.AN .,,. 4/9/953 te. 
·§imdi, Naci beyin dinlenmesine sizce ltizum var m1? 

S.ANIK A HMET Sl~LI H KORUR .. Yok tur. 

B.A~KAN ~ Geregi gorti§tildli: 

Ba§savc1 taraf1ndan tevdi edilip okunan protokol 
mtinderecat1 san1k ~hmet Salih Korur taraf1ndan aynen kabul edilmi~ 
olduguna gore mill1 hizmetler eski Ba~kan1· Naci Perkel'in dinlen
mesine ltizum olmad1g1na oybirligiyle karar verildi. 

SAN!K .AHMET Sl1LIH KORUR - Raper, 4/9/953 te yani ay ba§1nda 
tanzim edilmi§• 0 ·ay1n tahsisatile ge<$en aydan bakiye kalan miktar1n 
iade edilmi§ oldu~u anla§1l1yor. Bina enaleyh be§. ayl1k mliddet 1<$in-
deki bilfiil mill1 emniyet reisligi yapm1•1~ •. 

BA~KAN - Ne vakit yapt1n1z ? Hangi tarihten hangi tarihe 
kadar? Var m1, tarih soyliyebilir misiniz ?· 

S.ANIK .AHMET S.ALIH KORUR - Behc;et Pa§a 'n1n Milli Emniyet 
Reisliginden ayr1lmas1ndan sonra. 

ta rih. 
BA~K.AN .,,. Tarih soyleyin •• hi<$ olma zsa §OYle takribi bir 

SAN!K AHMET Sl~LIH KORUR .,. Bunu pek ha t1rlayam1yorum. 

BA~KAN ~ Ne kadar yapt1n1z ? 

S.~N!K AHMET S.J;LIH KORUR - Be§ ay yapt1m. Bu, bir, birbuc;uk 
ayl1k mill1 emniyet hizmeti kar~1l1g1 olan bir parad1r. Ba§ka tlirlli 
bu paran1n birikmesine imkan yoktur. Dovizleri oldugu gibi muhafaza 
ettim. 

Bb~KAN - Dovizleri b1rak1n efendim. ~u ibraz edilen vesika~ 
dan 261 bin 787 liran1n ayr1ca iade edildigi anla§1l1yor, bunun da 
zimmete eklenmesi icabediyor. 

• A 
SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Tahsisat1 mesture hesabiyle mill1 

emniyet hesab1 ayr1d1r. Bu para, milli emniyete sarfedilmi§ bir 
parad1r. Bir bakiye kalml§Sa 5 cm 10 bin lir~l1kt1r. Zarflar ic;erisin
de vard1r. Bu, ayr1 bir hesapt1r. Onunla ~lakas1 yoktur. DOvizden 
sarfedilmemi§tir. Tlirk paras1 olarak mill1 emniyete o ayiar ic;erisin~ 
de sarfedilmi§ olan paralard1r. Tahsisat1 mesture ile alakas1 yoktur. 

B!LIRK!§i C.AFER TAYYt~R SADIKL.AR - Milli Emniyete her ne 
iure~le oiursa olsun, verilen paralar deftere kendi el yaz1siyle 
umum1 yekun olarak ge~mi~tir. §ayet burada kendi kanaliyle - bu husu
su bilmiyorum - Milli emniyet Ba§kan1 olarak vazife gordtigtimde 
sarfettim, diyorlar. Bu varit olabilir. Fakat varit olsa bile bu 

A A 

miktar yineAde Milli Emniyete diye yazm1~t1r. Ve biz de
111

bunu milll 
emniyet yekunlar1na ithal etmi~izdir. Total olarak mill1 emniyet 
ma•raflar1na girmi§tir. 

BA§KAN - hl1nd1~1 §U vesika ile sabit. GBsterilmesi l~z1m 
diyor. 
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• A 

S.ANIK .AHMET Si1LIH KORUR "" Benim defterlerimde mill1 emniyete 
ait sarfiyat gorlinmez.Beni~ elimdeki defterler, tahsis~t1 mestureye 
ait defterlerdir. Oradan ay ba§1nda, ay ortas1nda mill1 emniyete bir 

.kalemde, iki kalemde verdigim paralar yaz1l1d1r. 50 bin lira, 150 bin 
lira, 170 bin lira. O gider. 50 bin lira, 150 bin lira, 170 bin lira~ 
n1n sarfiyat1 bizim defterimizde g5rtinmez.£yr1ca sarfedilir .• Onun 
notlar1 tutulmam1§t1r, tutulmaz.Bu da o parad1r. 

BILIRKi~i "CA FER T.i;YYAR ~AD!KLhR - Ben de ayni § eyi soylti .. 
yorum. Deftere yekun olarak m1111 emniyet i~in verilen para kayde~ 
dilmi§ tir. 

BA§KAN ~ Geri geldi~i §U vesika ile sabittir. Eier sarfet~ 
mi~seniz o da defterlere ge~er. Binaen~leyh deyecek bir §€Y yoktur. 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Bu p~ran1n benim tahsisat1 mestu~ 
re kayd1na gegmesine imkan yoktur. Milli Emniyete sarfedilm~si i~in 
o esnada bana verilmi§ tir. 

A 

BA~KAN - Milli Emniyete verilen paralar sizin defterinizde 
yaz1l1 degil mi ? 

SANIK ~HMET Sl\LIH KORUR .. hnla §llmayan kli~tik bir nokta var
d1r• Qimdi mill1 emniyet hizmeti ba§kan1na ben her ay muayyen bir 
para veririm .. 

A BAQKAN - Ve deftere yazars1n. Eger §U 261 bin ktisur liradan 
mill1 emniyete verdigin miktar varsa, deftere yaza~s1n. 

SlrnIK AHMET SALIH KORUR ... Hay1r "ya z1lma z bu. ~a yet varida t 
olarak kaydetseydim, yazard1m.Fakat mill1 emniyet hesabina vermi§im. 
O gitmi§tir. Bu mill! emniyete ait bir hesapt1r. 

Bh§KA~ ~ Yani milli emniyetten gelmi§tir, defterlere dahil 
edilmeyen mill1 emniyet masraf1d1r. DOvizi b1rakal1m, kar1§t1rmaya~ 
11m efendim. 

SANIK AHMET Sl1LiH IORUR - Fikir vermek igin arzediyorum. 

BA~KJrn ~ Diyor ki, milli emniye tten gelmi§, .. defterlerd e 
kay1tlar1 g5sterilmeyen masraflar gibi yap1lm1§t1r. Ortlilli odenekten 
milli emn!yete yap1lan masr~flar deftere kaydediliyor, dogrudan dog-· 
ruya mill1 emniyetten geldigi i~in, yine 5rtlilti odenekten gosteril~ 
meyen masraflar diyor. 

BILIRKI~i CAFER TAYYAR SADIKLAR ~ Gergege uygunlugu h~su
sunda takdir sizindir. Normal hesab1 muamele de boyledir. Milli 
Emniyete ait orttilli odenekten yap1lan her hangi bir sarfiyat kay1t 
ediliyor. Hatta kendisine yapt1g1 odemeleri de kaydetmi§• Kendisinin 
yapt1g1 odemeleri de htisnliniyetle kaydetmi§tir. Burada odeme ·•larak 
kaydediyoruz. - -

B.A~K.t;N ,. Vaktiyle verilmi~, ne kadar verildigi belli degil
dir. Verilirken milll emniyete orttilli odenekten verilmi§tir. 
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BiLiRKi~i CI1FER TAYYJiR S.ADIKLAR .... Verilen orttilti odenekten 
verilmi§ tir. 

A 

Bl~~KliN - Milli Emniyete ba§ka yerden veriliyor mu ? 

BiLiRKi~i C.AFB'R Ti~YY.fjR SADtKLAR 9 Hay1r.,. hepsi buradan gider. 

B.A~KAN ~ Ba§ka bir hesap is~, si zin ded1g1n1 z dogru olur. 
Ahmet Salih Korur'a soylUyorum. Milli Emniyete verilirken ortlilli 
odenek~hesaplar1na dahil Qlmayan ba§k8 bir hesap ise, sizin dedigi~ 
nf z dogru olur. Yani m1111 emniyete verilen TUrk paras1 da yine 
OrtlilU ~denekten gitmi§tir.Geri gelince, yine ortlilti odenekte gorlil~ 
mesi icabediyor. Anla§il1yor ki hi<; bir §€Y yok. 

S.ANIK .AHMET Sl~LiH KORUR - Mtisaade buyurur: arzedeyim. Oyle 
degil. 

A 

~imdi 170 bin liray1 ay ba§1nda mill1 emniyete verdim. 

BA~KAN - Verdin gi tti. OrtUlli odenek hesaplar1na gegti. 
crtlilU odenegin dl§lnda bir para veriliyor mu mill1 emniyete ? 

S.ANIK .IU1MET S.ALIH KORUR ... Verilir ••• Biz vermeyiz. Bizden 
se<;mez. Ba~ka menbala~1 var. Benim hesab1mdaki 170 bin lira budur. 
Orttilli odenekten m1111 emniyete verdigimi bir kalemda yazm1§1m.def~ 
tere, gitmi§. 

BA~KAN ~ 261 bin lira geldi ? 

S.iiN!K .AHMET ShLIH KORUR ,,. Gelen para verdigim pa rad1r, o 
para sarf edilmeden gelmi§tir. 

BM~KAN - Ortiilli odenekten gidiyor. Ortlilti odenekten sarfe-
diliyor. Milli Emniyete giderken §U kadar diye yaz1yorsun.Gelince 
onu da tirtlilli odenek h~saplar1na yaz1yorsun. Bu 261 bin lira da 
sarfedilmeden gelmi§. 

SANIK AHMET SAL!H KORUR ,,. Bir dakika mUsaade eder misiniz ? 
Ya ben anl1yamad1m, ya anlatamad1m. 

"' §imdi, ortlilti odenekteQ 170 bin liray1 Mill1 Emniyete verdim 
ve yazd1m. Bunun sarfiyat1 mill1 «mniyete aittir, hesab1 bana gelmez. 
Makbuzunu da alamam. · 

. ,.. 
BA~KAN ,.. .i~ma, ortlilli odenek masraflar1nda 170.000 lira mill1 

emniyete verilm!§tir. diye yazd1n1z. §imdi bu 261 bin kUs~r 11ray1 
iade etmi§ Milli Emniyet. Bundan masraflar olduysa tabi11 masraflar 
gos terilir. 

A SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Degil_ efendim •• Bunu kaydedemem. 
Milll emniyette kimse yok.Bunun masraflar1n1 buradan yapmam i<;in 
iade etki• Burada orttilU odenekten sarfiyat yapt1g1m §eklinde degil• 
Bu mill1 emniyet kasas1ndaki para, muvakkaten bana verildi ve Milli 
Emniyet nam1na sarfedilsin diye. 

BA~KAN ~ Q1kmam1§t1r~ 

SANIK AHMET S.ALIH KORUR ,,. Sarfedilmi§tir. 
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BA~KAN - Sarfedilirken de orttilli od~nek hesaplar1na gegi~ 
riyorsunuz. ' • 

SANIK AHMET SALIH KORUR aa Gegmiyor. Milli Emniyet sarfiyat1 
gegmiyor. • 

BA~KAN ..... Al1r cebe a tarsan1z ? 

S.ANIK AH.MET SALIH KORUR - Atabilirim. Milli Emniyet Ba§kani 
bulunan her hangi bir za t cebine atarsa a tabilir. 

BA~KAN - Milll Emniyet Ba§kanl1g1 ••• 

SAN!K ABMET SALiH KORUR - Muvakkaten, be§ ay milli emniyet 
r~islig1 yapt1m, yenisi g~linceye kadar yapt1m, ortlilti odenekle bir 
gUna alakas1 yoktur. 

BA~KAN ~ Ba§ka bir mlitalaa var m1, bizi ayd1nlatacak ? 
A. 

Diyor ki, gelmi§ ama, Milli emniyetten ~elmi§tir, · 
ben orttilti odenek hesaplar1na gegi:Jmem. Bende. bulunan Milli Emniyete 

·sarfcdilmi§tir, diyor. 

BiLiRKt~i CAFE~ T.AYYAR SAD!KLAR - Bir. rakam olarak zimmetin
den dti§mli§ oluyor, Milli Emniyete verilmekle. Iadc edildigi takdirde, 
bu ayr1ca zimmet hesaplar1na tekrar iade edilmi§ ve girmi§tir. 

Fakat, eger iddia varit ise, bu donem iginde Milli Emniyet 
Ba§kan1 olarak "Ben bunu big bir hesaba sokmadan sarf ettim" iddias1 
Ytiksek Divanca varit g~rlillir ve bu hususlar tesbit edilirse bu tak
dirde hakl1lar. Fakat onun haricinde hesap olarak 161 bin liran1n 
zimmete gegmesi laz1m. · 

BA~KAN ~ 4/9/953 te Milli Emniyet ba§kan1 olmas1 icabeder. 
Be§ ay igin ba§kan olmas1 icabeder ? 

BILIRKi~i CAFER TAYYAR S.AD!KL.AR - Oyle icabediyor. 

BA~KAN ~ Ba§ka sorulacak bir §€Y var m1 ? 

B.A~S.AVC! - Ehlivukufa sorulan suallerde ~ahap Glirler'den 
de bahsedildi. 

BA~KAN """ Umum1 m·lital~a olarak onu izah etti. Diyor ki 
birinci derecede istihbarata sarfedilmektedir,o esast1r. Ondan sonra 
derece derece kanunsuz sarfiyatlar1 ben gosterdim diyor, bir §eY 
kalm1yor. ,,.. 

~imdi esas hakk1ndaki mlitalaan1zi bildirmek igin mehil 
istiyorsunuz ? 

B.AeSAVC! ~ Evet efendim. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR MUDAFii ORRAN OZENQ - Efendim, Bi
lirki§iye bir vazife tahmil buyurulmu§tU. 31 Temmuz'dan evvelki 
zamana ait bankadan ~ekilen paralar1n sarfi3at1n1 bildirecekti. 

Bir de, mtivekkilimin Paris'te bulundugu zamana sit·bir 
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hesap vard1.Bu da tetkik edilecekti. Bunun hakk1nda bir de dilek~e 
arzediyorum, llitfen tetkik buyrulsun. · 

BA~KAN - Demin soyledikleriniz mi ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR MUDAFii ORRAN OZENQ • Evet; §imdi 
de yaz1l1 olarak arzediyorum. 

BA~K.AN -- San1k .Ahmet Salih Korur MUd'afii Orban (\zehc; 1 ·· · 

19/12/1960 tarihli Uc; sayfal1k dilek~esini verdi ve okundu. 

BiLiRK:i~i CAFER TAYYAR SADIKLAR - Efendim, biraz evvel de 
arz ettim. Fa tin Rli§tU'ye ,ai t olan rakam1 kuru§u kuru§una buldum. 

BA~KAN ~ ~imdi mUtalaa •• 

" SANIK ADNAN MENDERES y Biraz evvelki Milli Emniyet Reisinin 
tevdi etmi§ oldugu para hakk1nda tavazzuh etsin diye arzediyorum: 

,- .Acaba, bu 260.000 lira bu mesture hesab1na varide olarak 
kaydedilmi§ mi, edilmemi§ mi ? Hesap uzman1 bey bun~n hakk1nda bir 
tetkikat yapm1§ m1d1r ? Bu hususta h~sap uzman1 malumata sahiF mi
dir ? Bu~dan cs1kacak netice §U: Milli Emniyet MtidUrlUgU inhilal 
ettigi zaman, yerine asilinin tayin edilmesine kadar Mliste§ara ema
neten tevdi etmi§ olabilir. ~imdi bilmiyorum. Yahut da ha1efi gel• 
digi zaman iade etmek tizere emanetten alm1§t1r. Mesture hesaplar1na 
ge~mi§ midir , ge~memi§ midir ? 

BILIRKi~i C.AFER TAYYAR SADIKLAR - Ahmet Salih'in tuttugu 
defter bir kasa defteri mahiyetinde degildir. Yani, kasadan ald1g1 
paray1 ayr1ca ya zmam1§t1r. Sadece sarfiyat1 ya zm1§t1r.Binaenaleyh, 
I§ Bankas1ndan gelen paralar1 da sadece baz1 yallarda kaydetmi§tir. 
Yani, bir kasa defteri olarak. tutulsa idi boyle olurdu. Kasa defteri 
olarak tutulmam1§t1r. Sadece I;letme defteri halindedir. Sadece sar~ 
fi_yat yaz1lm1~t1r. 260 bin lira bu bak1mdan bur-ada gozlikemez. 

B.A~KAN .,.. .Ahmet Salih Korur, Milli Emniyet Ba;kanl1g1n1 m1, 
Ba§kan Vekilli~ini mi yapt1n1z ? 

SANIK .AHMET S.ALIH KORUR .,. Ba§kan Vekilligi yapt1m, tabii. 

BA~SAVC! ~ Efendim, bu noktan1n tesbiti gok iyi olur •. 

BAeKAN ~ Geregi g~rli§lildti: 

l= San1k Ahmet Salih Korur'un Milli Emniyet Ba§
kanl1g1 veya Vekilligi yap1p yapmad1g1, yapt1 ise tarihlerinin bil~ 
dirilmesi igin Ba§savc1l1ga mtizekkere yaz1lmas1na, 

. A 

2~ Esas hakk1nda mtitalaan1n bildirilmesi i~in dos-
yan1n Ba§savc1l1ga tevdiine ve duru§man1n 22/12/1960 Per§embe saat 
10 na b1rak1lmas1na oybirligiyle karar verildi. 

Duru§malar ogleden sonra saat 13.30 dad1r. 

KA PA NM.A SAA Ti : 11. 45 
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(SEKizINCi OTURUM) -----------·-- - ---
( 22/12/1960 Per§ em be) 

,A<;1lma saati:l0.15 

l""' Yii<SEK .AD.ALET Di VANI ~A§K~NI Salim Ba~ol. 
2-=- " " " UYESI . Selman Yortik . 
3- " " " " Fe rruh A dali 
4oa' " " II '' H1fz1 Ti.iz 
5- " " " ti . Hasan Gi.irs el 0 

6- " " " " Nahi t Sa <;l1oglu 
7.,. " fl " " Vasfi Goksu 
g,,. " " " " Nahi t Hatipor·lu 
9•31 n fl " " Mehme t Qokgi.iler 

1) " " " BA~SAVCIS! : i~l tay Omer .. Egesel 
2) " fl " ' YARDIMC!S I: Fahrettin Oz ti.irk 
3) " 11 " " " Faruk Sir et Degermen. 
4) 11 " " " n Salim Ertem 
5) " " " " " " Orhan Erdogan 
6) " '"' " " " Si.ileyman Ta§ar 
7) " " " " " Ni ya zi K1rda r 
8) " " ti " " Necdet Dar1c1oglu 
9) " n " " " Servet Tlizlin 
10) II " 11 fl fl Tur gut Liileci 
11) " fl " " " l~~i Yurts ever 
12) n n fl " " Ahmet Bayrak 

ZABIT KATiBi. . • . . . . . . Necmi Ener 

·/ 

~· 

BA~KAN 2 San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar, mi.idafiler haz1r, a~1k olarak duru§maya devam olundu;. 

(Kurul degi§tiginden ge<;en tutanaklar okundu). 

··-· 

BA§SAVCI °" Te zkeremi z ceva b1 geldi. "'95r; y1l1n~a al t1 ay 
kadar mliddetle san1k Ahmet Salih Korur, Milli Emniyet Ba§kanl1g1 
yapml§, Bu itibarla bunden evvelki oturumda ibraz edilen vesika 953 
y1l1n1n ~isan ay1n1n ba§lar1na ait idi. 0 senelerde kendisinin b5yle 
bir Milli Emnlyet Ba§kanl1~1 bulunmad1g1na g6re 261 bin klisur liran1n 
hesab1n1 vermekle mUkelleftir ki, bu hususta ba§ka bir mlidafaas1 da 
bulunmad1g1na gore, bu mUtala&y1 beyanda bulunmas1 bahis konusu ola~ 
maz.Sonra, bunu takdim ederiz. 

BA~KAN-,. Bu var. Bir de esas hakk1ndaki iddia vard1r. 

B.A~SA VCI """ Ef endim, ta kdim ed ecegi z. Fa ka t ~imdi her halde 
Ada' da kalm1 § ola ca k. 
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B.A~K.AN - Geldi diyor. Fakat buraya getiremedik, ~eybeliada' 
da kalml§ olacak, diyorlar. Bu 261 bin ktisur liran1n Mill1 Emn-iyekten 
size iadesi 1953 y1l1 Nisan ay1n1n i~inde oluyordu, Halbuki, Milli 
Emniyet B~~kanl1g1nda bulundum, binaenaleyh ald1m, sarfettim demi§ti~ 
.niz. Milli Emniyet Ba3kanl1g1nda bulunup bulunmadlg1n1z ve bulunmu§ 
iseniz bulundu~unuz tarih soruldu.Gelen cevapta 1957 y1l1nda 6 ay 
bulunduiunuz bildiriliyor. hraya 4 sene bir fas11a girmi;, Gelen 
261 bin kUsur liran1n geldigi gibi sarr1 babis konusu olamaz denili~ 
yor. Sonre okuyacag1m mUnderecat1n1. 

8.ANtK AHMET Si~LtH KORUR ~ Vesika dogrudur, ves ikaya bir 
itiraz1m ~ok, say1n Ba~savc1n1n buyurd~klarl v~~hiledir. Yaln1z bu 
para Mill~ emniyetin paras1dlr ve Mill1 Emniyet mevzuunde sarfedil
mi§tir. Bunun mahelli sarf1n1 da yliksek huzurunuzda arz edebilirim. 
Tensip e~erseniz ssyln Ba§savc1 birisini emrederler ona izah ederim, 
o da bilshare YUksek hey'etinize arz ederler veyahutta be§ on d~ki• 
kal1k bi:r gi zli eelsede arz edeyim. 

Bi~~SAVCt '3' Bir ag1klamada bulunacaklarsa gizli otururn yep1l~ 
mas1na bizde taraftariz. 

BA~KAN . .,,. Geregi gorli§UldU1 

S~n1k Ahmat Salih Korur'un 261.000 ktisur liran1n 
sarf sureti hakk1ndaki bildireQegi melumat1n gizli oturumda yap1lma~ 
s1na oybirligi. ile karar verildi ve salon bo§alt1ld1. 

(Dinleyieiler salondan g1kar1ld1lar.) 

GI Z L i C E L S E 

BA~KAN - Salon bo§alt1ld1, gorevlilerden ba§ka salonda kimse 
yok. San1k Ahmet Salih Korur! 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ 8ay1n Ba§kan1m, Naci Perker 1950 
y1l1nda Milli Emniyetin ilk hizmet ba§kan1d1r. 1953 y1l1nda ayr1lm1§, 
kendisi Bagdat El~isi olmu§tur.Bu mtiddet zarf1nda zab1tla tesbit 
edilen 261 bin ktisur liray1 tasarruf etmi§tir. Bu para bizim kendi~ 
s1neAverd1~imiz bir para degildir. Yani Htikumetten; Ba§vekaletten 
Milli Emniyete verilmi~ bir para degild1r. Milli Ettmiyetin diger 
devletlerle olan mlinasebeti vard1r. ~a§ta Amerikal1lar, sonra !ngi
lizler, sonra Frans1zlar ve sonra !talyanlar, Bunlardan da hizmet 
mukabili bir miktar a11n1r. Gec;en seferki ifadelerimde "Ba§ka menba-. 
lardand1r bu para" dememin sebebi de buJ.ur. Onlar bu al1nan paralar,. 
dan 261 bin liras1n1 tasarruf etmi§• Hizmete sarfetmemi§, indelhacet 
kullanmak lizere, daireden ayr1l1rken bu paray1 getirdi. Ba§vekile 
mliracaa~ ederek durumu bildirmi§, Ba§vekilde Mliste§ara teslim et, 
demi§• Indelhace kullanmak tizere bu 261 bin liray1 ald1m kasaya koy
dum. Ayl1k sarfiyata tekablil eden bir para olmad1g1 igin, yeni gelen 
Milli Emniyet Reisine bu paray1 devir etmedim. 

BA~KAN - Kim vard1 o zaman ? 

S.AN!K .AHMET -S.ALi H KORUR - Behget TUrkrne.n. 
• · , Zaten ona tesl1-m etmek istemedigi 
i~in Nae! Perker, getirdi paray1 bize teslim etti, Bu paraj Naci 
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Perker'in i§ten ayr1lmas1na kadar bende kald1, oldugu gibi k'ld1, 
261 bin klisur lira. 6 ay kadar emirleri ve~hile bilfiim Milli Emniyet 
Reisligini tizerime ald1m~ Bendenize emir verirken o zaman §Oyle dedi. 
"Bu i§e gir, gar bakal1m, mahiyetini ogren" bir ~ok dedikodular vard1· 
Dedikodular §Uydu~ Amerikal1lar bizim Milli Emniyete hak*mmi§, ver~ 

"' mekte olduklar1 paralar dolay1siyle Milli Emniyet te§kilat1m1za 
ntifuz etmektedirler. BtitUn dosyalar1m1za Amerikan1n Millf Emniyet 
Servisi hakimdir.Bu~ §ayian kulaklar1m1za gelmekte idi. Ben i§e 
ba§lad1ktan sonra b~lhassa tetkikat1 bu cih~te yonelttim. ~akikaten 
bakt1m ki bilhassa Istanbul'da Qir mektep, Istanbul te§kilat1 ve 
Ye§il~oy'deki Soru§turma te§kilat1 tamam1 ile Amerikal1lar1n emrinde 
idi. Istanbul'daki mektebin maa§1n1 Amerikal1lar doirudan dogruya 
Mektebin MtidtirUne tevdi etmekte idi. Ye§ilkoy'deki soru§turma te§ki~ 
~at1n1n da maa§ln1 dogrudan dQgruya Amerikal1lar vermekte idi. Ayr1ca 
Istanbul Milli Emniyet te§kilat1m1za da para vermekte idiler. Ameri
kal1lar dogrudan dogruya para vermektedirler ve bunlar sonra Merkeze 
bildirilmektedir. Arna Amerikan !stanbul Servisinin Ba§kan1 bu para
lar1 dogrudan dogruya verip ve dogrudan dogruya onlardan hesap almak
ta ye 1§ istemekte oldugu i~in memurlar1n izzeti nefsini rencide 
eder vaziyette idi. Ve bundan hepsi de mti§teki idiler. Bunu tetkik 
ettim, mlihim de.bir para degildi, verilen para ayda 100.000 liran1n 
etraf1nda idi. Ingilizlerden a11nana bC:kt1m, ayda 30. 000 lira, Fran,-,
s1zlardan al1nan ayda 7 ~ 8.000 lira, It~lyanlardan al1nana bakt1m, 
ayd~ vasati 4.ooo liran1n etraf1ndad1r. Italyanlarla Frans1zlardan 
§ikayet yok, ~tinkti onlar dogrudan ddgruya Merkeze veriyorlar.Fakat 
Amerikal1lar dogrudan dogruya bizim memurlar1m1za.para vermekte ve 
hatta memurlara, bizzat kendilerine dogrudan dogruya maa§lar1n1 ode~ 
mekte olduklar1 i~in bizim memurlar1 kendi memurlar1 gibi kullanmak-

, tadJ.r. Dinleme servislerindeki memurlar1m1z da Amerikal1lar1n elinde, 
bilhassa telefon servisleri~ Beyoglundaki bir nokta. Bunlar1n maa§~ 
lar1n1 dogrudan dogruya Amerikal1lar vermektedir. Bu vaziyeti boyle~ 
ce tesbit edince geldim Ba§Vekile s~yledim. 

BA~KAN ~-Bu tetkikleri 957 de yapt1n1z. 

SANIK AHMET SALIH KORUR - Evet efendim. 0 zaman Ba~vekile 
geldim bu vaziyeti aynen arzettim. Ve nihayet senede 1 ~ 1,5 milyon 
lirayaAkadar bir fark olacak bu para bak1m1ndan~ biziw Milli Emniyet 
Te§kilat1m1z1n diger Devletlerin Milli Emniyet ~e§kilat1n1n emri 
a1t1na girmesi ve onlar1n emri alt1nda gal1§rnas1 gibi bir vaziyet 
Htikumetimiz igin elbette ki, tasvip edilmez. Bunu tasvip etmediler. 
Derhal bu mtinasebeti sureti nazikanedc idare~ederek, bu paray1 btit
c;eye koyal1m dediler, onlimtizdeki sene i~i.n. O sene nas1l idare etmek 
mtimklinse edelim, gelecek sene blit~esine par? koyal1m dediler. zaten 
1957 senesinden sonra da Tahsisat1 Mesturenin birden bire art1§1n1n 
sebebi de budur.2,5 milyon yap1l1rken, birden hire 2,5 - 3 milyondan 
4,5 milyona ~1kar1ld1. Ben Amerika~1larla olan buAmtinasebeti kestim, 
2 ay para almad1m, Amerikal1lar1n Istanb~l te§kilat1na emir verdim 
dedim ki, sureti kat'iyede Amerikal1ladan para alm1yacaks1n1z. 
Amerikal1lar:in servis §efini daireme ~ag1rd1m, kat'i talimat verdim. 
Dedim ki_; hi.g bir memurumuz~a temas etmiyeceksiniz, hi~ bir memuru.,.. 
muza para vermiyeceksinize leap ederse mU~terek bir operasyon yapar~ 
sak, mli§terek operasyonun masraf1n1 ben tahakkuk ettirir sizden iste
rim. Fakat onun d1~1nda ben size kat'i bir neticey1 bildirinceye 
kadar hi~ kimse ile temas etmiyeceksiniz, para vermiyeceksiniz dedim. 
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Amerikal1lar bundan memnun oldular. Bizim istedigimiz de zaten bu 
idi. dediler.Belki bunu o esnad~ vaziyetlerini kurtarmak ve yapt1k
lar1 i§in bir Devletin izzeti nefsini rencide ~den blr 1§ oldu~unu 
hissettirmemek i~in bu tarz1 kabul etmi§ gorlindliler. 

/ . 

I§te o andan sonra bir iki ay elimizdeki o para ile idare 
ettim. 0 sene tahsisat1 mestureye ufak bir mliQakale de yap1lm1§t1. 
Bu tarihten sonra Amerikal1larla bizim te§kilat1n dogrudan dogruya 
temas~n1·kestik. Mek~ebe dev~m ettik, fakat onlara tediye yapt1rma~ 
d1k. Istanbul te§kilat1 ile Istanbul Milli Emniyet servis eefi 
Amerikal1lardan para al1rd1, onu sarfederdi.Bunu onledik, Ye§ilkoy' 
deAkendilerinin kurdu~u bir soru§turma servisi vard1, onlar1n dt 
alakas1n1 kestik.Ve siz bizim memurumuzsunuz, Amerikal1larla alaka
n1z yoki dedik ve bu suretle devam ettirdik.Bu elimize ge~en paray1 
da bu ugurda ve. bu esnada harcad1k.Ve onlimUzdeki y1l1n tahsisat1n1 
da artt1rd1k. Zaten 75 - 85.ooo lira olarak devam edegelen tahsisat1 

/ bundan sonra 140.000 liraya kadar gikarabildik. Yani her ay bizim 
Milli Emniyet servisine vermekte oldugumuz bir tahsisat vard1r. 
Ben bu i§e ba§lad1g1m zaman 70 - 80 bin lira idi, sonra 140 - 170 
bin liraya kadar ~ikard1k. Ve bu suretle elimizdeki bu paralarla 
bu i§i idare ettik. Huzurunuzda, aff1n1za magruren soylUyorum, Dev~ 
letin hakikat1 halde oradp zedelenmekte olan haysiyetini kurtard1k. 
Bu dogrudan dogruya orada servis ba§1nda bulunan zat1n gtinah1 idi. 
za ten kulag1m1za da bir tak1m §ikayetler gelmekte idi. 

BAQKAN - Amerikan Servi sinin ba§1nda bulunan za tin glinah1 
m1, yoksa Beh~et Ttirkmen'in glinah1 m1 ? 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Beh~et Ttirkmen'in glinah1. Ameri
kal1lar bu kadar i§in i~ine nlifuz etmi§ti.Ve zaten Servisten ayr1l~ 
mas1n1n ba§l1ca sebebin! bu hali te§kil etmekte oldugunu zannediyo
rum. Daha ba§ka bir malumat1m yoktur. 

BA§KAN - Peki, 261 bin liray1 1953 senesinin Nisan ay1 
i~inde alm1§s1n1z. Halbuki, biraz s2nra a~1k celsede okutacag1m 
bir yaz1 geldi.Sizin durumunuzu ver!yor. 

A 

"Ba§vekalet Sabik Mtiste§ar1 .Ahmet Salih Korur, Mtiste§ar-
l1kta va zife gordtigli mtiddet~e 18/4/1957 ta rihinden 21/Kasim/1957 
tarihine kadar Milli Emniyet hizmetinde Ba§k.en vekili bulundugu 
kayden anla§1ld1. 

Ba§vekil nam1na 
Mlis~e§ar 

Hilmi Incesulu " 

~imdi, 1957 senesinin Nisan1nda.Siz 1953 Nisan1nda ald1g1~ 
n1 za gar e 4 senede 261 bin liral1k ta sarruf et ti gi tti. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Bendeniz bu 261 bin liray1 ayr1 
bir para olarak muhafaza ettim, yermedim. Bu, gtinltik bir sarfiyat 
degildi. Bunu Amerikal1lar veya Ingilizlerle mlinasebetimiz kat'edi~ 
lirse onlardan gelecek olan varidat kesilirse sarfedilsin diye ilk 
Rets taraf1ndan yap1lm1§ tasarruftur bu. Bunu biz fiilen kestik, 
1957 s enesinde fiilen kes tik •. 
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A BA~KAN ~Bu soylediklerinizin s1hhat1n1 nas1l tesbit edelim. 
Mesela dogrudan dogruya •••• 

• A 
SAN!K AHMET SALIH KORUR - Gayet a~1k arz edeyim: Milli Emni~ 

A . 

yet hizme~inde evvela hizmet Reisine iti~at edeceksiniz. Bu, bir, 
Ikincisi; gayet samimi arz ediyorum, §imdi ismini hat1rla~ 

yam1yorum, o zaman1n Mektep MlidlirUne ve o zaman1n Milli Emniyet ~efi 
ki; kendisi emekli bir bahriye zabiti idi. Onun da ismini hat1rlam1~ 
yorum , bunlardan iki tanesi ~ag1r1l1p sorulursa, vaziyet ne idi ve 
ben i§e ba§lad1g1m zaman para al1nmas1n1 nas1l onledim, bunlar soru~ 
lursa sarahaten cevaplar1 al1n1r. 

BA~KAN ~ Dogrudan dogruya Amerikal1larla mlin~sebeti kesin, 
maa§lar1n1z1 biz verecegiz dediginizi Mektep Mlidlirli, Istanbul Milli 
Emniyet Hizmet Ba~kan1ndan demek tahkik edebiliriz, bu iki zat soy
leyebilir ? 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Evet ef~ndim, onlar bilir. Ben 
tamamen kestirdim. Ne Amerikal1lardan1 ne Ingilizlerden ve ne de 
Frans1zlardan para ald1rmad1m. Siz dogrudan do~ruya Ttirk Milli Emni~ 
~etinin emrindesiniz, oradan para alacaks1n1z, dedim. Benden sonraki 
~aziyet nedir, bilmiyorum. 

BA~KAN "'"Bu cihetin kaydan tesbiti mlimklin mlidlir ? 

SANIK .AHMET SALIH KORUR .. Ml;mkUn degildir. Ylizde yliz .emni
y et edeceksini z. 

B.A~~N """ Demek kayd en tes bi ti mlimktin d egil. Yani boy le ya z1 
ile tevsik etmek mtimklin degildir. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Evet efendim. 

BA~KAN "2 O zaman Mektep MlidUrUnden sorulacak. 

SANIK AHMET SALIH KORUR • Tesbi t edilen tarihte Me,ktep Mlidti-
rli kim ise bilir. 

BA9KAN .. YE§ilkoy 'deki Mektep ••• 

SANIK AHMET SALiH KORUR ~ Hay1r. Bu mektep Bogazi~inde idi. 
O zat §imdi istanbul'da yine vazifededir. Bunlar bu 1st1rab1 ~eken 
insanlard1r ve benim de nas1l mUcadele ettigimi bilirler ve hatta 
ayr1lmam1 dahi istememi§lerdi. 

BA§K.AN ~ zaman1n mektep Mtidlirli burada demek. Istanbul Milli 
Emniyet Reisi de Bahriye Subay1 idi. Sorulabilir.Bir de Ye§ilkoy 
SorU§ tL1rma ••• 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Orada bir tak1m Polonyal1lar1, o 
lisan1 bilenleri istihdam ederlerdi. 

BA~KAN ~ Boyle midir, Adnan Menderes ? 
. 

SANIK ADNAN MENDERES ,,. Boyledir Beyefendi. Yava§ yava§ yar~ 
d1mla r1 kes tik. 

Bu yard1mlar §Dyle ba§lam1§: Servisler aras1nda irtibatlar 
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" tesis etmek; birbirlerine malumat vermek suretiyle mti§tereken ~al1• 
§ll1yor. Bunun badi oldugu klilfeti kar§llamak lizere yava§ yava§ irti
ba t temin etmi~ler. Bunun Deh~et Ttirkmen'in tervi~ e·tmi§ .oldugu anla
§ll1yor. Mtiste§ar1n dedigi gibi, bu okul ve dinleme meselesi falan 
kulag1m1za geldi, i§ittik. Yine mliste§ar1n dedigi gibi, onlemek de 
istedik•Esasen kendisini "bu servise gir de, orada neler cereyan 
ediyor, gayesini bir anla " diye vazifelendirdigimin sebebi budur. 
Neticeyi ald1ktan sonra keselim. Amerikal1lar1 dar1ltm1yal1m, daimi 
surette servis olarak yard1mlar1na muhtac1z, bizim servise mensup 
olan memurla r dogrudan dogruya .Amerikal1lara·an para al1yor gi bi bir 
vaziyete dli§megi onleyelim dedim. Bize yapacaklar1 yard1m1 malzeme 
olarak yaps1nlar, teknik malzemeleri ~ok fazlad1r, bizim servisin 
bu malzemeye ihtiyac1 vard1r. Bu yolda yard1m yaparlarsa memnun olu~ 
ruz. Bu, haysiyete dokunacak bir nokta te§kil etmez §eklinde gorli§~ 
tlik ve bu suretle idare ettik va ziyeti. 

§imdi gizli celse akdedilmi§ iken bir noktaya iqaret edeyim. 
Zannediyorum, o zaman1n Llibnan Ba§vekiline de bir dolar 

tediyesinde bulunuldu. 0 zaman mtinasebetlerimizin kesilmi§ oldugu bir 
zamand1. Kendisine yard1m etmeyi dli§tindlik. Bilmem MUste§ar bey hat1r~ 
11yor mu, her hangi bir kayd1 var m1 ? zannedersem 50 bin dolard1. 

BA9K.AN - Ha ngi s enEde ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Zannediyorum 956 veya 957 senelerinde 
ols~ gerek.Bendeniz sadece talimat verdi~imi hat1rl1yorum. 

SANIK AHMET SALiH KORUR - Evet, Llibnan Ba§vekiline verdik. 
Bir Suriye Mebusuna da verdik. Ona da bu miktarda bir para odedit. 
Bu tarihlerde orada baz1 hareketler yapacaklard1. Fakat defterlerde 
kayd1 var m1, yok mu bilmiyorum. 

BA§KAN ~ Denebilir ki, Tlirk servislerine, Ttirk Milli Emniye~ 
tine yap1lan yard1m kesilir.Fakat dogrudan dogruya memurlar1m1za ya~ 
p1lan yardam ~esilmezde, merkeze yap1labilir. §ekli b~yle de olabi
lir. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~-Anl1yorum.Bir iki ay bir §EY yap
t1rmad1k. 

BA~KAN - Onun tesbiti ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Samimen arzediyorum, izzeti nef~ 
simizi korumak xe kar~1lar1nda dik durmak i~in bir iki ay hi~ bir 
§eY istememek laz1md1. 

BA§KAN ~ Ond~n sonra ba~lad1 m1 ? 

SAN!~ .AHMET SALiH KORUR - Ondan sopra mti§terek hizmet masra
f1 olarak i§e ba§lad1k. Yani muayyen para degil de, muayyeQ mti§terek 
hizmetlerin masraf1, bilfarz iran hududunda bir Ktirt harekat1n1 mli§
tereken takip ediyoruz, bunun masra fl ne yap1yor ? 15 bin lira. 7500 
liras1n1 onlar veriyorlard1, 7500 liras1n1 da biz veriyorduk. 

BA~KAN - Merkeze veriyordu ? 
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SANIK AHMET SALIH KORUR - Evet, merkeze veriyordu. 
Mtitemadiyen Batum'a Ajan sevkedi

yorduk. Ajanl_ar1 biz temin ediyorduk, fakat masraflar1n1 onlar yap1"" 
yorau. Bu para al1n1yordu. Say1n Ba§~an1m, bu,ytizde yliz bir emniyet 
meselesi. Bugtin dahi ytizde yliz emniyet meselesi. 

BA~KAN - Bu mesele hakk1nda ba§ka bir diyeceginiz ? 

S.ANIK AHMET S.ALIH KORUR -.. Yok efendim. 

BA~SAVCI ~ Yaln1z, bu meselenin tahkiki hakikaten onemlidir. 
Mtimktin olan vas1talarla tahkikini en k1sa zamanda yapal1m. 

I3A~KAN ,,. Yani o zamanki Mektep Mtidtirtinti ve Milli Emniyet 
Mtidtirlinti veya ~efini ? 

BA~SAVCt ~ Temas edip, onlar1n kimler oldugunu tahkik ede~ 
lim ve mlinasipse kendilerinden birer mektup al1r1z ve yine gizli 
bir celsede bu mektuplar1 kendilerine burada okuruz. · 

BA~KAN - O zamanki Mektep Mtidtirti ile o zamanki Milli Emniyet 
Mtidtirti. Onlardan ltizumlu tahkikat yap1lacak· 

Peki, §imdi gizli celse bitiyor. Gelen baz1 vesikalar var• 
Buyurun oturun efendim. 

Bu gizli oturumda al1nacak karara bunlar1n isimlerini yaz~ 
d1rmaya ltizum var m1 ? 

B.A~SAVC! ~ Evet efendim. 

BA~KAN ~ Geregi gorti~tildli: 

San1k Ahrnet Salih Korur'un bugtin gizli oturumda 
bahsettigi hususun tesbiti igin o zamanki Istanbul Emniyet Reisi 
ile Mektep Mtidlirlintin Ba§savc1l1kga tesbiti ve gerekli tahkikat1n 
yap1larak neticesinin bildirilmesi ltizumuna oybirligi ile karar 
verildi. 

Bu suretle gizli oturuma son verilmi§ oluyor. 

(A~1lma· Saati: llp5) 

BA§KAN - San1k Ahmet Salih Korur'un 18/4/1957 tarihinden 
21 Kas1m 1957 tarihin€ kadar Milli Emniyet hizmetleri Ba§kan Vekil
liginde bulunduguna dair Ba§bakanl1ktan gelen 20/12/1960 tarihli 
kar§1l1k yaz1 okundu. 

Siz esasen yaz1 gelmeden kabul ediyorsunuz degil mi ? 

~ANIK AHMET SALIH KORUR ~ Ev~t kabul ediyorum. 



Esas: 1960/21 at 253 -

B.A~KAN ,,.. Sonra efendim, baz1 mliracaatlar var onlar1 da 
okutay1m. 

~ Ahmet-Erttirk taraf1ndan gonderilen 6/12/960 tarihli yaz1y1 
·okutuyorum. 

(Ahmet Ertlirk'tin yaz1s1 okundu). 

BA~KAN ~ Boyle bir mliracaat var; adresi belli. 
Osman Toylan taraf1ndan gonderilen 9/12/960 tarih~ 

li ya z1y l oku tuyorum. 

(Osman Taylan' in ya z1 s1 okundu). 

BASK.AN ... Birinci yaz1ya ve bu son okunan yaz1ya bir diye
cegini z var m1 ? 

SANIK ABMET SALIH KORUR ... Birinci ya z1.daki bir noktay1 
mlisaad~ ederseniz tavzih edeyim~Ba§Vekilin mUsaadesiyle her sene 
Ba§vekalette ki memurlara k1§l1k komtir paras1 o£barak vasati 300-350 
lira verilirdi. Birer ton komtir ~labilsinler diye bir yard1m yapmak~ 
ta idik.Bu bepim takdiri~ degildir. Ba§vekilin mlisaadesi ile yap1lan 
bir yard1md1r• Matbaaya da yard1m yapard1m.Fakat bu matbaadaki.i§gi
ler daima deii§ir~ Bir k1sm1 mtitemadiyen deg1§iyor. 0 s1rada listeye 
d~hil olmayan i~giler sonrsdan geliyorlar bize de y8rd1m yap1n diyor

lar. Bunun sonu olmad1g1 igin belki bir kag tanesine verilmemi§ti. 

B.A~KAN - ~u iki yaz1y1 okuduk. Sizin. taraf1n1zdan soylenen 
zarflar da, geldi, burada tetkik edildi. 

SANIK AHMET S.ALIH KORUR ,.. Efendim, bir ya z1 da bendeniz 
takdim edecegim. 

BA9KAN ~ Peki, alal1m, niye dair bu yaz1 ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Ilk Soru§turmada bendenize ait 
baz1 he·saplar vard1. Belki hat1rl1yacaks1n1z, bunlar1n odenmesi 
igin talimat verdim demi§tim. Ona ait Ba§bakanl1ktan gelen bir yaz1. 

D.A~KAN ~ Dilekge ile mliracaat ettiniz ? 
• A 

SAN!K .AHMET SALIH KORUR ,. Bu da\C.a,. ag1lmadan evvel, soru§-
turma esnas~nda mliracaat ettim. 

B.A~KAN ,,,. San1k Ahmet Salih Korur ta ra f1ndan i bra z edilen 
10/12/1960 tarih ve 2/39 say1l1 yaz1s1 okundu. 

A 

Sonra, bu da gene ~rttilU tdenek davas1 ile ilgili olarak 
ink1l~ptan sonra Ba§bakanl1kta yap1lan aramada ele ge~en ba§ka bir 
evrak1n mevcu t olup olmad1g1 ve mevcutsa Di vana gonderilmesi husu
sunda yazd1~1m1z bit yaz1n1n cevab1d1r. Arad1~1m1z sari zarf g~lmi§ 
olduguna gore bunu da okutmakla iktifa. ediyoruz. 

(Ba§vekalette yap1lan aramaya dair yaz1 okundu). 

~imdi de; .Ankara Ziraat Fakliltesi Dekanl1g1nda vazifeli 
Saade~ Han1gel taraf1ndan gonderilen 6/12/960 tarihli dilek~eyi 

• 
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okutuyorum. 

(Dilek~e okundu). 

Buna ~a bir diyece~iniz var m1 ? 

SANIK ADNAN MENDERES - ~ampanya gonderilmi§ falan diyqr. 
Bu taraf1n1 b1rak1yorum bundan malumat1m yoktur. Bunu gonderen 
zaten hizmetine mukabil bir tak1m yard1mlar yapm1§1z.Bu :BBt1n ne 
ismini i§ittim, ne de kendisini tan1r1m. 

BA~KAN - Emekli personel Yarbay1 Nazif imzas1 ile gelen 
13/12/960 tarihli yaz1 okundu. Bu el yaz1s1 iledir, htilasas1 §Oyle 
oluyor: 

.OrttilU Odenek davaslndan duyaµgu ac1y1 bildiriyor.Atattirk'lin 
"ahdettin'e yard1m edememesinden duydugu tiztintliden bahsediyor ve 
orttilti odenek san1klar1n1n cezaland1r1lmas1n1 istiyor. 

irtibat Btirosundan gelen 7 Aral1k 1960 tarihli yaz1 ve eki 
tel ya z1s1 okundu. ~ A 

Bunda dB orttilti odenek davas1nda tan1k olarak dinlenen 
Me'hmet Ozdemir ·Evliyazade'nin sorgusu s1ras1nda ismi gegen Ye§ilkoy 
Serbesti Sokak 13 numarada mukim Behget Tlirkmen imzal1 6/12/1960 
tarihli dilek~esi ili§ik olarak sunulmu§tur, diyor.Beh~et Tlirkmen, 
demin ismi gegen zat olacakt1r, ek yaz1y1 okutuyorum. 

(Behqet Ttirkmen'in yaz1s1 okundu.) 

BA~KAN ~ Hasan Saray; Ntisret Qak1roglu ile Nedim Gliven 
taraflar1ndan gonderilen tel yaz1lar1n1 okutuyorum.Bunlar da §Bhit-
11 k yap a ca g1 z, di yo rla r. 

(Hasan Saray ve Nlisret Qak1roglu ile Nedim Gliven taraf1ndan 
gonderilen y~z1lar okundu). 

A 

BA~KAN - Gelen yaz1lar bunlar.Esas hakk1nda mlitalaa? 

A . B.A9SAVC! - 91ma1, mtimkUn olmayacakt1r.Esas hak~1ndaki mtita,.. 
laam1z haz1r idi. Bu son durum kar§1s1nda esasta b~r d~gi§iklik yap~ 
mak !cap edecektir. Bu itibarla, esas hakk1ndaki mlitalaam1z1 talik 
etmek her halde maksada daha uygun.olur. 

BA~NAN ~ Boyleqe 26/12/1960 Pazartesi gtinline bunu da koyal1m 
m1 ? 

BA9SAVCt - Muvaf1kt1r efendim. 

BA~K.AN r.:o Esas hakk1ndaki iddian1n bildtrilm·esi i~in duru~ma
n1n 26/12/1960 Pazartesi saa-t 13, 30 a b1rak1lmas1na oybirligi ile 
karar verildi. Bu suretle duru§malar bitmi§ oluyor. 

Kapanma· saa ti: 11. 25 
c.~--- ....... :..-l'!ml:m._~~ .. 
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~ R T t L U ~ D E N E K 
,~~~~~-~'~,~~~~~,~~~2a~~~~ 

DOKUZ(JNCU OTURUM 

( 26/12/1960 Pa zar tesi) 

bg1lma saati: 17~00 

1 Cll Ytiks ek .Ada let Di van1 Ba§kan1 Salim Ba§ol 
2- " " " liyesi Selman Yorlik 
3<» " " ·n " Hasan Glirsel 
4cw "" " " 11 Na hit .~ac;l1 oglu 
5- " " 11 " Ca hit O zden 
6- "" " " " : Adil Sanal 
7- " " " " . Ali Dogan Toran D 

Sao " " " " Kemal Gokc;en 
9- " " n " Mehmet ~C"kgliler 

1) " " " Ba§savc1s1 Altay Omer .. Egesel 
2) n, " " " Yard1mc1s1 Fahrettin Oztlirk 
3) " "" " " " Faruk Sir et De germen 
4) 11 " " " " Salim Ertem 
5) n " " fl " Orhan Erdogan 
6> " " ti " " Stileyman Ta§ar 
7) " " " " " Niya zi K1rdar 
8) " " ti " " " Necdet Dar1c1oglu 
9) " " " " " Servet TUzlin 
10) " " " " " Tur gut Llile ci 
11) " " 11 " " Avni Yurts ever 
12) " " " " " Ahmet Bayrak 

ZAB!T KATIBi • . . . . . . Necmi En er 

BA~KAN ~ San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar. San1k Ahmet Salih Korur Mtidafii haz1r, ac;1k olarak duru§~ 
maya devam olundu. 

(Kurul degi§tiginden gec;en oturumun tutanaklar1 okundu). 

BA~SAVCI w Ge~en oturumda tetkikine karar verilen hususla~ 
r1n cevab1 geldi.Fakat evvelki celsede oldugu gibi gerek bu vesika~ 
lar1n tetkikinin ve gereks e · celbedilmi§ olan §ahi tle+in Milli Emni
ye t mensubu olmalar1 dolay1siyle bunlar1n ac;1k celsede dinlenmeleri 
de§ifre olmalar1na sebep olacag1ndan YUksek Divan1n gizli oturumunda 
karar verilmesine ve §ahitlerin gizll celsede dinlenmesine karar 
verilmesinin muvaf1k olur kanaat1nday1z. 

BA~KAN - Geregi gorti§lildti: 

Ibrahim edilecek vesikan1n ve ikame edilecek ~ahit~ 
lerin, emni'yet mUl~hazasiyle, gizlioturumda okunmas1na ve dinlenmesi .... 
ne oy birli~i ile karar verildi ve salon bo§alt1ld1. 

(Gorevli memurlardan ba~kalar1 salondan ~ikar1ld1.) 
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G 1 Z L i 0 T U R U M 

BA§KAN ~ SaloQ bo§alt1ld1 ve yaln1z gorevliler kald1. 
Mill1 Emniyet Hizmetleri Reisliginden al1n1p, Divan 

Ba§savc1l1g1nca ibraz edilen Ziya Sel1~1k imzal1 24/12/1960 tarihli 
ve <;ok gi zli i§a retli 21-240 say1l1 ya z1 okundu. 

_(Ya z1 okundu). 

BA~K.AN 2 Sizin ifade ettiginiz §eylerin kayd1 hi~ yokmU§. 
Gel bakal1m. 

SAN!K AHMET S.ALIH KORUR • S8 y1n Ba§kan1m, kay1t meselesi 
degil, bu paralar Reis taraf1ndan tevdi edilir ve Reisin verdigi 
paralar sarfedilir. 

etmiyor. 

BA~K.AN ~ GorUyorsunuz yok ? 
. 

S.ANIK AHMET SALIH KORUR ~ Denim soyledigime cevap te§kil 

BA§KAN - Tekrar okuyacal1m. (Tezkere tekrar okundu). 

S.AN!K .AHMET S.ALiH KORUR ,. Olama z say1n Ba§kan1m. 

BA~KAN. ~ OlurmU§· Bak1n1z, yaz~dan okuyorum. 

"2-:w .Ahme t Salih Korur 'un Ba§kanl1ge Vekalet ettigi zamanda 
da mti§terek gal1§t1g1m1z dostlardan eskiden oldugu gibi mti§terek 
hizmetler mevzuunda yard1mlar devam ettigi kay1tlardan anla§llmakta~ 
d1r." 

Halbuki siz dediniz ki, bir mtiddet a1mad1m. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Bir mtiddet kesilmi§ ve sonra 
yava§ yava§ yeniden ba§lam1§t1r. Eskiden oldugu miktardan daha az 
miktarda olmak Uzere yava§ yava§ artt1r1lm1§t1r, demi§tim. 

BA~KAN ~ P3~ Riyaset Okuluna bu mtiddet zarf1nda orttilli 
odenek veya mutad dl§l bir yard1m yap1ld1g1na dair bir kayda rast~ 
lanmam1§t1r." 

. Yani 261 bin liradan Riyaset Okuluna bir sarfiyat ya.p1lmaClll 
m1§t1r. 

Ne diyorsunuz ? 

SANIK .AHMET S.ALIH KORUR ~ §imdi arzedeyim, 261 bin liradan 
yap1lm1§t1r, diyerek elbette bir i§aret yoktur. 

BA~KAN .,.. Olurmu§, elde fotokopiler var. 

S.ANtK .AHMET S.ALIH KORUR - .Arzedeyim efendim, bu, gerek 
Amerikal1lardan, diger mli9terek ~al1§an milletlerden al1nan paray1 
Reis kendisi al1r. 

BA§KAN ~ A11nd1g1, sarf edildigi kaydedilir. 
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SAN!K AHMET SALIH KO~UR .,. Reis a11r, kasas1Qa koyar ve 
muayyen yerlere sarf edilmesi i~in, dairedeki hesap amirine, §Uraya 
§U kadar, buraya bu kadar gidecek diye paray1 verir. 

BA~KAN - Bunun bir kayd1 tutulmaz m1 ? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR ~ Hay1r. 

BAgKAN ~ Gelen yaz1n1n dordlincli paragraf1n1 tekrar okuyorum. 

( 4 numa ral l para gra f okundu). 

S.AN!K AHMET SALiH KORUR .,. Boyle bir kay1 t za ten ya p1lama z. 

BA§KAN .. Bu olur diyor. Olmasa zaten boyle defter tutulmaz. 
Halbuki ne diyor, bu gelir defterinde A.Salih Korur'un 261.000 ktisur 
liran1n iadesine dair bir kay1t yoktur diyor. 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Efendim, bu gelir defterinde 
Reisin tevdi ettigi paralar kaydedilir. Bunun menba1n1 onlar bilmez~ 
ler. 

BAgKAN ... (5 numaral1 paragraf okundu). Bunun kayden tesbi ti
ne imkan y~ktur, diyor. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Ltibnan'daki bir dosta yap1lan para 
hususunu kendileri ;bilme zler. 

§imdi; bir misal daha arzedeyim say1n Ba§kan1m. Bu 261 bin 
liran1n ehemmiyeti yoktur, 1,5 milyon lira ald1m elden. 

§imdi arzediyorum; bu Milli Emniyet defterlerinde yaz1l1 
d egi ldir. 

BA~KAN .,. Al1nd1g1, sarfedildigi yaz1l1 degildir. 

SAN!K AHlYIET SALIH KORUR .. Degildir. Ben 1,5 milyon lira 
para ald1m, imzamla Amerikal1lardan ald1m.Bugtin Amerikal1lara sorulsa 
1,5 milyon lira verdim diyemezler. Ben bu 1,5 milyon liray1 ald1g1m 
gibi mahalline sarfettim. Mahall! sarf1n1 da soyliyebilirim. 

BA~KAN .,. ~imdi, 1,5 milyon lira al1n1nca bir yere gelir 
kaydetmez misiniz ? 

S.ANIK AHMET SALiH KORUR ... Etmem say1n Ba§kan1m. 

BA~KAN - Gelen cevap oyle demiyor. 

SAN!K .AHMET SALiH KORUR - Merkezdeki gelir kayd1, Reisin 
tevdi etmi§ oldugu paralar1n kayd1d1r.Reis toplad1g1 paralar1n §U. 
kadar1 tahs1sat1 mestureden, §U kadar1 falan yerden diye toplad1~1 
paralar1 alakal1 dairesine tevdi eder, onlar da da~1t1rlar. Fakat 
hangi Milletten ne al1n1yor, onu onlar bil~ezler. 

BM~K.AN .,,. Size eski Reisin getirdigi, .iade ettigi 261 bin 
liran1n kayd1 yok mudur ? Gelen yaz1da bunun kay1tlar1n1n i§lenecegi 
Ve sarf edilirken de yine kay1tlara i§lenecegi manasl ~1k1yor.Eger A 

oyle olsayd1 derlerdi ki; bunun kayden tesbitine imkan yoktur. Mesela 
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Llibnanl1 dostlara verilen paraya dair bir kay1t mevcut degildir, 
deniyor• Sizin dediginiz gibi olsayd1 ne denecekti ? Kayden tesbiti
ne imkan yoktur, yollu bir cevap gelecekti. Gelen yaz1dan, kay1tlara 
gegtigi, fakat bunun ge~medigi anla§1l1yor.Bir de fotokopiler var. 
8 adet fotokopi Divan Ba§savc1l1g1 taraf1ndan ibraz edildi. 9imdi 
§Unlara bir bak1n. 

SANIK .AHl't-ET SALIH KORUR .. I§te, say1n Ba§kan1m. Bunu benim 
arzettigimi ifade ettim. Bu, Reis taraf1ndan daireye tevdi edilen 
paralar1n kayd1 ve 91kl§1d1r. 

BA§KAN "" GU.zel, amma iade edince kaydetmiyecek mi ? 261.000 
liran1n iadesi bir kayda gegmiyecek mi ? 

SANIK AHMET S.ALIH KORUR ,._ 261. 000 lira, iad e edi lmi§ bir 
para mevzubahis degildir.Ceste ceste sarfedilmi§ bir parad1r. 

9imdi diyor ki; Ekim'de devral1nan 111.934 lira, Hizmet 
Reisliginden al1nan 118.636 lira, Bu 118.6~6 liray1 Hizmet Reisi 
nereden alm1§sa vermi§.Bunu daire bilmez. Ihtimal o tarihte 70 ~ 75 
bin liras1 tahsisat1 mesture~en al1nm1§t1r, list taraf1 diger ecnebi 
servislerden al1nm1§t1r, yekunen bir para kasaya tevdi edilmi§tir. 

9imdi, ben elimdeki paray1 bu §ekilde yedirerek tevzi etmi§ 
vaziyetteyim say1n Ba§kan1m. Llibnan'a verilen paray1 hig oraya ugrat~ 
madan emirleriyle verdim. 

BA9K.AN ~ 9imdi 261 bin lira bir kalemde iade edildigine gore 
bir yere kaydetmiyecek misiniz, her hangi bir yere kaydolm1yacak m1? 
~u gelen yaz1dan kaydedilecegi anla§1l1yor. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Bak1n1z, §Oyle arz edeyim: Eger 
paran1n bana iadesi buyurdugunuz ~ekilde olsayd1 orada buna dair 
bir ~lkl§ olmas1 laz1md1.Fakat yak oyle bir §€Y• 

BA~KAN - Oyle olmad1g1 §U yaz1dan anla§1l1yor. ~ir kalemde 
diyecekti ki, bunlar1n gerek geliri gerek ~lkl§l kayda tabi olmad1g1 
i~in kayden tesbitine imkan yoktur. 

SANIK AHMET SALIH KORUR - .Arz edeyim; 261 bin liran1n g1k1-
§lnda bana tevdi edildigine dair bi! kay1t var m1d1r ? Yoktur. 

BA9KAN ~Arna siz demek istiyorsunuz ki, kay1tlara dahi 
istinat etmez.Egen oyle olsayd1, kay1tlara intikal etmemi§ olsayd1; 
gelen yaz1 sizin s~ylediginiz 261 bin li~an1n gerek Milli Emniyet 
h1.zmetleri Ba§kan1 taraf1ndan Ahmet Salih Korur'a iade-si , gerek 
Ahmet Salih Korur'un bunu ba§ka bir yere tevdi ve sarf1n1n kayden 
tesbitine imkan yoktur diye cevap gelmesi laz1m 1d1. 

SANIK AHMET S.ALIH KORUR ~ Belki anlatam1yorum. Bence gelen 
ya z1 bunun cevab1 degildir •. Arz ediyorum, bak1n1 z 261 bin liran1n 
bana iade edildigi hakk1nda bir kay1t bulamazs1n1z' glinkli yoktur • 

. Oradan ~1km1§, Milli Emniyet kasas1ndan ~1km1§, bana iade edilmi§ 
diye bir kay1t bulamazs1n1z. 
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BA~SAVC! - Milli Emniyet mensuplar1 ile temas ettigim zaman 
bize dediler ki; Ba§kan kendisine hangi namla ve nereden gelirse 
gelsin, gelen paralar1n bir dafteri vard1r.Bir t~raf1n~a varidat, bir 
taraf1nda masraf yaz1l1d1r. Varidat hanesine yegan yegan kaydedilir 
ve bu formlilleri ile yaz1l1. orada kendi el yaz1s1 ile Nisan ay1ndan 
itibaren Mart, Nisan, May1s, Haziran, Temmuz olmak tizere kendi el 
yaz1s1 ile yaz1lm1~t1r. Ve Ba§kanl1ga ait listede varidat1 v~ masraf1 
gosteren listeler vard1r. Kendisi tetkik etti bu~u soyledi. Ikinci 
kademe Reisin vermi§ oldugu paralar1n sarfiyat1na ait vesikalard1r. 
Binaenaleyh, Ba§kanl1ga nereden gel~rse gelsin, bu muhakkakAsurette 
varidat defterine ve varidat hanesine yaz1l1r. Orada te§kilat iQi~ 
90 bin mevduat, ~5 bin mevduat diyor. Bu suretle kendilerince malum, 
defterlere yaz1l1yor. Binaenaleyh Milli Emniyet Hizmetlerine gelen 
paralar1n kayd1 yap1lm1yor degil, muhakkak yap1l1yor. Ve yaln1z 
Ba§kan taraf1ndan yap1l1yor. Nihayet EylUlden ~as1m ay1na kadar hesap 
tutmu§ler. Bu aylara ait hesaplar oraya ge~irilmemi§• Ge~irilmemi§ 
olmas1na ragmen -o aylarda 2 inci derecedeki zata verilen paralar1n 
~ahiyetinde hi~ bir dti§tikllik olmam1§ ve ona gore sarfiyat yap1lm1§t1r. 
Ifa~elerinde geQtigi gibi hi~ bir degi§iklik yoktur, artma degil 
bilakis inme vard1r.Bu itibarla hig bir yere kayd1 olmamas1 §ekli 
asla varit degildir. Nitekim Milli Emniyete mensup iki zat1 buraya 
getirdik, kendilerinden izahat al1rsak daha iyi olur. Bunlar Halim 
Tokmak~1oglu ve BUlent Sava§·alp ismindeki zatlard1r. K1saca anlat
t1g1m hususlar1 daha iyi ~ekilde izah edeceklerdir. 

BA~KAN - Onlar1 da dinliyelim. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - ~imdi tekrar ar.zediyorum, say1n 
Ba§savc1n1n da i1aret ettikleri gibi gelen paralar Milli Emniyet 
Reisine gelir. Milli Etnniyet Reisi, sarf edilmek Uzere, ikmal §Ubesi
ne tevdi eder. Nereden ve ne miktar geldigini ancak Milli Emniyet 
Reisi soyler.Amerikal1lardan §U kadar bin lira gelmi§tir diye, Milli 
Emniyet Reisi soyler. o, ne soylerse, a11nanda odur. 

BA9,KAN - Gelen §ahitlerden birisi Mill,i Emniyet Reisi degil 
mi ? 

BA~SAVC! - Kesin olarak hliviyetlerini bilmiyorum. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Ge~en seferde arzettim· Istanbul' 
daki arkada§lardan Rahmi Yal1m'1n ismini vermi§tim. 

A BA§SAVCI - Kendile~i ile temas ettik. Bizi tenvir edici hig 
bir malumat vermelerine imkan yoktu.Rahmi Yal1m'la da temas cttim. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Rahmi Yal1m ve o zamanki Mektep 
Mtidlirli demi~tim.Ve hadiseyi §Oylece vaz etmi~tim: O zaman Amerikal1~ 
lardan, Frans1zlardan ve hatta ha~1r1mda kald1g1na gore, o aylar tet
kik edilebilir, Frans1zlardan ve Italyanlardan para dahi a1mad1m. 

BA§KAN =- Rahmi Yal1m ve eski Mektep Mlidi.irU getirilmedi. 

BA9SAVCI ~ Bendeniz kendileriyle §ahsen temas ettim, oyle 
tensip buyurulmu~tu, yok oyle bir §ay. 
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BA~KAN ~ §imdi bunlar1 dinliyelim 1 

Geregi gorli§i.ildli: Milli Emniyete mensup Halim 
Tokmakg1oglu ve BUlent Sava~al'1n §Bhit s1fat1 ile gizli oturumda 
dinlenmesine oy birligiyle karar verildi. 

(Gahit Halim Tokmakg1oglu huzura al1nd1). 

BA~K.AN - .8d1n1 z ? 

GAHIT - Halim. 

BA~K.AN . .,. Soyad1n1z ? 

9AHIT HALIM ~ Tokmakg1oglu. 

BA~KAN ~ Baban1z1n ad1 ? 

§AHIT HALIM TOKMAKQIOGLU - Ibrahim. 

BA~K.AN ·";3 Ka g doguml us unu z ? 

~.AHIT HALIM TOKMAKQIOGLU ... 1329. 

BA~KAN ~ Vazifeniz ? 

~AHIT HALIM TOKMAKQIOGLU - Milli Hizmetler idari I~ler 
Ba§kan1y1m. 

BA9KAN - San1klar1 tan1yor musun ? 

~U~Hi:T HALIM TOKMAK<; IOGLU .. Tan1yorum. 
A • 

BA~KAN ~ ~ahit s1fat1 ile dinleyecegiz, §ahadete man1 bir 
haliniz var m1 ? 

§AHIT HALIM TOKMAKQ!OGLU -Yok efendim. 

BA~KAN ~Yemin ettirecegim. 

(~ahide yemin ettirildi). 
A . A 

BA§KAN ,,. Efendim, bakt1g1m1 z dava, ortliIU odenek davas1d1r, 
usulstiz sarf edilmi§ veya sarf evrak1 yokmU§ vesaire. Bu arada bir 
de Milli Emniyete ait para meselesi var. Milli Emniyet Reisi san1k 
Ahmet Salih Korur'a 261 bin klisur lira iade edilmi~. Fakat bunun 
nereye sarf edildigiAanla§1lam1yor. Ahmet salih Korur diyor ki, bunun 
kayden tesbitine imkan yok, falan yere, falan yere sarf ettik, kayda 
gegmez, kayd1 olmaz diyor.Sizde Milli Emniyette gal1~t1g1n1z igin 
bu hususta bilgileriniz olabilir. Bu husustaki bilgilerinizi soyle
yini z. 

~AHiT HALIM TOKMAKQ!OGLU - Ahmet Salih Korur'un Milli Emni~ 
yet Reisligi ettigi s1rada •.. 

BA§~AN ~ Tarihini soyleyiniz ? 
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§AHiT HALiM TOKMAI\Q!OGLU - Behget Ttirkmen 25 Mart 1957 
tarihinde ayr1lm1§t1r. Kendileri de bu tarihi takiben o zamariki 
Ba§vekilden alm1§ oldugu emirle hizmete Vekalet edecegini bize bil
dirmi§• 18 Nisan 1957 tarihinde Ba§vekaletten bir mucip ve onay 
almak suretiyle bu 1§1 resmi s1fatla tekemmtil attirmi§tir. 

BA§KAN - Ba§kan vekili olarak degil mi ? 

§AHi T HALIM TOKM.AKQ!OGLU - Eve t. 
BeQdeniz, o zaman para i§lerine 

bakm1yordum. Sadece personel ve te§kilat §Ubesinde idim• Fakat ink1-
+aptan. sonra Mrttilti odenek mevzuu bir dava olarak huzurunuza gelince, 
Idari I§ler Ba§kan1 olarak da ikmal ~ubesi benim emrime girmi§ ol
dugu igin, bu hususu tetkik ettim. Milli Emniyet H1zmetler1 Reisligi
ne giren para, riyasetin odas1nda mevcut bulunan kasadaki deftere 
yaz1lmaktad1r. Bu defterde iki yer vard1r: Birisi varidat1, digeri 
sarfiyat1 gosteriyor. Giren para ister orttilli odenekten olsun, ister 
do stlardan al1ns1n, 1st er mti§ terek faaliye tler e sar fedilmek tizere 
al1nm1§ olsun, bunlar1 defterlerde gordtim. A§ag1 yukar1 hizmete gi~ 
ren paran1n ylizde 80 ni deftere kaydedilmi§tir. Bunun d1§1nda olarak 
daha a z miktar ••• 

BA~KAN - Ylizde 20 civar1nda ? 

§AHi T HALIM TOKM.AKQ!OGLU - Ytizde 20 ci var inda. opera syonlara 
sarfedilmek lizere, bunlar ekseriya dovizi ihtiva ediyordu, operasyon 
§Ubesinde kaydedilmi§ vaziyette idi. Bunlar Riyaset kasas1ndan ikmal 
§Ubesindeki kasaya devir edilmek suretiyle muntazaman kay1tlar1 tutul
mu§ bir durumdad1r. Hatta faturalar1qa kadar hepsi tesbit edilmil 
vaziyettedir. Bu arada yapt1g1m tetkikata gore Ahmet Salih Korur un 
hizmet riyasetine vekaleti zaman1n da demin arz etmi§ oldugum tarihte 
yani 25 May1s 957 tarihinden auseyin Avni ~zttirk'tin tayin edilmi§ 
oldugu 21 Kas1m 957 tarihi aras1ndaki bilhassa riyaset kasas1nda, 
demin de arzetmi§ oldugum defter kay1tlar1na, Agustos ay1na kadar 
gelir ve giderin kaydedilmi§ oldugunu tesbit ettim. Eyltil diye bir 
sahife ag1lm1§,- fakat burada i§lenmemi§ hesaplar ve Htiseyin Avni 
Gokttirk'tin yaz1s1 ile (21/11/957 kapal1,buldum) ifadesi alt1na ken
disi pa~afe etmi§• Parafesini tan1r1m, onundur. Deminde arzettim, 
H~seyin Avni GBkttirk 21 Kas1m 1957 de vazifeye ba§lad1. Bendeniz 
Eyl~l,EKim ve Kas1m'1n 21 ne kadar olan hesaplar1 goremedim•vOna 
vekalet s1ras1nda ona ait hesaplar1n tetkiki mevzubahis oldugu i~in 
o h~saplar1 tetkik ederek buraya gelmi§tim. H~lbukii al1k kalan Eyliil, 
Ekim ve 21 Kas1m'a kadar olan hesaplar1n da 1az1m o dugu bildirilince, 
Ankara ile konu§mak suretiyle durumu tetkik ettirdim. Eger, ikmal 
~ubesinin masraf1 devam etmi§ ise, bunlar1 g1kart1n getirin dedim ve 
bir arkada§1m1 vazifelendirdim. Hatta, hesaplar1n operasyonunu iyi 
tetkik edin, sarfedilen paralardan sizin gormemi§ oldugunuz husus: 
kalmas1n dedim. Huk~k ~li§aviri arkada~1m1z bunu tetkik etti ve buraya 
geld!. Arkada§1m1z Ikmal ~ubesinin masraf kism1ndad1r. Ikmal §ubesi 
Kompartsyonuna ait paradan men§ei hi~ bir zaman sorulmaz, isterse 
Reis 100 bin lira al1r, evrak1 mlisbitesiyle kendisine netice bildiri
lir. Riya set defterinde paran1n hangi menbadan geldigi kay1 tl1d1r • 
Bu itibarla ne dereceye kadar Ylice Divan1n i§ine yar1yacag1n1 kesti
remiyorum. 



:..s· s~ 1960/21 - 262 -

BA§KAN ~ §imdi kendisi gelince daha <;ok malumat al1r1z. 
Riyaset defterinde Eyllil, Ekim ve Kas1m aylar1 a~1kt1r. §imdiAmasraf 
k1sm1nda Eyltil, bkim ve Kas1mda masraflar _gortiltiyor, bu bir mana 
1 fa de etme z. 

~AH! T HAL!M TOKMAK<;!OGLU ... Bu defter de ne varida t ya z1l1d1r, 
ne d~ ma sra f ya z1l1d1r. 

BA~KAN ~ Hangi defterde ? 
. 

~AHIT HAL!M TOKMAK<;!OCLU ~ Defterde yaz1l1 degildir. 

BA~KAN - Arada bo§ kalan bir mtiddet vard1r. Yan! leslm1n 
?l !ne kadar ne varidat, ne de masraf yaa1l1 degildir. Diyor ki; 
Ikmal k1sm1n1n defterlerinde Eyltil, Ekim ve Kas1m1n 21 ine ait olmak 
tizere masraflar varsa bu Riyasetin Eyltil, Ekim ve Kas1m1n 21 ine 
kadar olan masraflar1na den~ gelmez mi ? ' 

~AHi T HALIM TOKM.AKQtOGLU - Denk gelir. Fa ka.t mli§ terek c;al1§
t1g1m1 z dostlardan ne kadar al1nm1§t1r, bunlar bell! olmaz. Bunun 
i~inde istisnai olarak dostlar taraf1ndan teslim olunmu§ .bir. para 
vard1r. 

BA~KAN - 261 bin ktisur liray1 eski Milli Bhlniyet Ba§kan1 
Ahmet Salih Korur'a iade etmi§tir. Ahmet Salih Korur'da, Amerikal1-
lar dogrudan dogruya bizim Milli Emniyette ~al1~an memurlar1m1za 
ma~§ veriy2rau, biz bunu mahzurlu gHrdtik, memurlar1m1z~ doirudan 
dogruya degil de, yard1mlar1n1z1 merkeze yap1n ve umum1 masrafa 
i§tirak hissesi diye merkeze yap1n, memurlar1m1za maa§ ve ticret §ek~ 
linde olmas1n dedim. Bu §ekilde bir tebligat yap1l1nca boyle bir, 
iki ay da evvelce yapt1klar1 yard1m1 kestim, yard1m1 kesince, memur
lar1n licretleri ve masraflar1n1n nereden yapacakt1m, i§te Milli 
Emniyet Reisinin bana iade ettigi bu 261 bin liradan yapt1m, binaen~ 
aleyh oraya sarf edilmi§tir, diyor. Bu Milli Emniyet Ba§kan1n1n iade 
ettigi 261.000 ktisur liran1n bu §ekilde sarf1n1n defterlerde kayde
dilmesi icap etmez mi ? 

~AHiT HALIM TOKMAKQ!OGLU ~ Agustos ay1n1n kay1tlar1 vard1r. 
Bunlar1n i<;erisinde 261.000 liran1n irad kaydedildigine dair kay1 t 
yoktur. 

BA§~N ~ Bir defa irad kaydedilmesi laz1m m1 idi ? · 

§AHIT HALIM TOKMAKQ!OGLU ~ ~u defterinin usulline gore la~ 
z1md1. 

A 

BA§KAN ,. Masraf yaparken de laz1m m1d1r ? 

~AHi T HALIM TOKM.AKQ!OGLU ,. Ma sra f ya par ken de ma sra f k1sm1-
na i§lemesi laz1md1r • .Agustos ay1na kadar kendi hesaplar1 ile boyle 
yap1lm1§ t1r. 

Hakikaten boyle dostlardan memurlara maa§ verilmesi hususu 
ki , bu memurlar devlet memurlar1 degildir, bunlar muayyen angajman
larla al1nm1§ memurlard1r. Onlar Amerikal1lar taraf1ndan kendileri
ne bu paralar1n verilmesinden muazzep olduklar1n1 !fade etmi§lerdir, 
bendeniz bunu kendilerinden i§ittim.Ama bu memurlar bundan sonra da 
para almaya devam ettiler. Amerikal1lardan yahut diger dostlardan 
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alinan paralardan m1 bu maa§lar verildi, yoksa kendilerinin soyle
dikleri gibi 261 bin liradan m1 verildi, bunq dair her hangi bir 
kay1t gortilmemi§tir. 

BA~KAN ~ Veyahut .Amerikal1lar dogrudan dogruya ikinci ve 
ti~lincti derecedeki memurlara degil, merkeze yard1m yapar. 

§AHI T HALIM TOKM.AKQIOGLU "» Tevz:f olunuyor, boyle. oluyor. 
Dogrudan dogruya biz tevzi ediyoruz, hi~ bir §ahsa para vermiyorlar. 

BA§KAN ~ Ne diyorsunuz ·efendim ? 

SANIK .AHMET SALiH KORUR - Halim Tokmak~1oglu arkada§1m1 §Bh• 
sen gortince tan1d1m. Sozlerine itimat ederim. O zaman Personel §ubesi 
§efi idiler. Yaln1z bir noktay1 tavzih buyursunlar. 

§imdi 261 bin lira bana eski Milli Emniyet Ba§kan1 Naci . 
Ferkel taraf1ndan iade edilmi§ bif para degildir. Bu Milli Emniyetin 
kasas1ndan ~1kmam1§t1r • 

• 
BA§KAN • Ona llizum kalm1yor. Siz Milli Emniyet Ba§kan1 olma

san1z bile biraz sonra ba§kan vekilisiniz. Yine kaydetmeniz laz1md1r. 

. SANIK A HM ET S.ALIH KORUR .,. Hay1r efendim; bu, ben de emanet 
bir para idi. Zaten Naci Perkel'in de defterine kay1tl1 olaraktan 
bulundurdugu bir para degildi ~ Oyle olsayd1 o defterlerinde evveli
ya t1nda 261 bin lira bulunurdu. Bu tasarruf edilmi§; biriktirilmi~ 
bir para idi. Defterde kay1tl1 degil, bana emaheten verildi.Defterde 
bunun ne geli§i , , ne de gidi§i kay1 t11 degildir. Kendisinin ifade 
ett~gi gibi, ben hadisenin i~ine girdikten ve Ba§vekilden de bu 
mlisaadeyi ald1~tan sonra, Amerikal1lar1, digerlerini gticendirmeden 
yava§ yava§ alakas1n1 kestikten sonra bu paray1 ceste ceste yedir
dim, sa·rf ettim, aziz Ba§kan1m. 

B.A§KAN - 9imdi, bu para al1nd1ktan ne kadar sonra Milli 
Emniyet Ba§kan vekili oldunuz ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ Ug sene sonra. 

BA~KAN ~ U~ sene zarf1nda Milli Emniyet Ba§kan1 yok mu idi ? 

SANIK .AHMET SALIH KORUR - Vard1. 

B.A~K.AN ~ Ona verseydiniz. 

SANIK AHMET SALIH KORUR ,. Say1n Ba§kan1m, gtinllik ma sraf 
igin elde tutulan bir para degildir. Bu oyle bir parad1r ki,AM1111 
&Wniyetin glinllik veyahut ayl1k masraflar1 i~in degil, fevkalade bir 
hal auhurunda sarfedilmek lizere bir kenara konulmU§ bir parad1r. 
Boyle bir para oldugu igin kay1tlarda yoktur. Beno zamanlar bu 
paray1 yedirdim. Mliteakip senelerde yapacag1m1z tasarrufla kapat1r1z 
diy e dli§ tindlim. 

Ben yin~, yeniden bir bu~uk milyon lira para ald1m, Amerika
l1lardan. 
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B~§KAN ~ 1,5 milyonu birakal1m, boyle diyor Milli E'mniyet 
Ba§kan1 dinle_diniz. Tasarruflardan biriktiri_lmi§ 261 bin ktisur lira 
varm1§• 3 sene sonra Milli Emniyet Ba§kan1 geliyor. 0 mtiddot zarf1n,.. 
da Milli Emniyet hizmetlerine sarfedecek diyor. 

SANtK AHMET SALiH KORUR - Muha fa za ettim say1n Ba§kan1m. 
Naci Perkel Milli Emniyet Reisliginden ayr1ld1g1 zaman ••• 

BA~KAN ~ Bu paray1 ne zaman ald1n1z ? 

S.ANtK .AHMET ShLiH KORUR • 953 _te ald1m. 

BA§KAN ~ 1957 nin 18 Nisan1nda siz Be§kan Vekili oldunuz 
ve bu paray1 957 ye kadar yedirdiniz. 

SANtK .AHMET S.ALiH KORUR ~ Hay1r muhafaza ettim. 

BM~KAN ,,,. Ne_ zaman sar fe ttini z ? 

SANtK .AHMET S.ALiH KORUR ,.. Milli Emniyet Reisi oldugum zaman. 

B.A§IUN .. (Qahi t Halim Tokmak~1oglu 'na hi tab en:) Ondan sonra 
yedirdi. Onlarla yeniden mUnasebetleri tanzim edinceye kadar. Bu 
261 bin liray1 bir yere kaydetmesi ve masraf olarak gostermesi icap 
e tm e z mi i di ? 

§AH!T HALIM TOKM~KQIOGJ;U - Milli Hizmet Reisi olarak kendi,. 
leri memur maa§lar1n1 yegan yegan tevzi etmezdi. Bunu~da mutemedi 
var. O sarf ediyor. 10 - 15 bin liray1 vermi§ olan bir insan kendi~ 
sine he sap vermek mecburiyetindedir. Verdigi paray·1 bir makbuz muka
bilind~ vermesi icap eder ve deftere i§lemesi icap eder. 

BA§KAN ~ Siz, ne ald1g1n1z1 ·yaz1yorsunuz, ne de verdiginizi? 
Bu kadarda itimat ••• ? Sizin dediginiz gibi olsayd1 fotokopiler olmaz
d1. Siz diyordunuz ki; Milli Emniyet itimada istinat eder. Halbuki 
.Agustosa kadar gerek gelir, gerekse masraflar kaydedilmi§.Siz Milli 
Emniyet Ba~kan1 olduktan· sonra bunu yedirmeye ba~lad1n1z. Peki, sarf 
edilirken bir yere yazm1yacak m1s1n1z ? 

. SANtK AHMET S.ALIH KORUR - Arzedeyim Ba§kan1m. 

B.A~KAN , Benimle degil, onunla konu~un. Gerek zab1tlara 
yaz1l1yor, gerekse Teype ge~iyor. 

SANtK AHMET SALtH KORUR 9 Kas1m 1957 yi bulur musun ? 

~AHiT HALIM TOKM~KQtOGLU (Ellerindeki fotokopileri ve ~ay1t
lara bak1p birbirlerine gostererek:) ~ ~unlara bak1n1z. §u yaz1 
sizindir. Ben sizin yaz1n1z1 tan1yorum. ~u .da Qobanoglu'nun yaz1s1~ 
d1r •. Nisan ay1nda size niyabeten o tuttu. Gelir hanesine koysa, gi.,. 
derleri ikmale vermi§ olur.Riyaset direkt ola~ak baz1 paralar odtiyor. 
Fa ka t bu, c;ok ma hdu t mi kta r da. Esa s bliytigtinti I kma 1 ~ub e si verir. 

SANtK AHMET S.AL!H KORUR ~ Nerelerden, ne miktarda para gel~ 
mi_~ ? 
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gAHiT HALIM TOKMbKQ!OGLU - 75.ooo lira. 

SbN!K AHMET SALIH KORUR ~ Hangi ay ? 

~.AHi T HALIM TOKMAKQ!OGLU ""' Ha ziran ay1. Agustos' ta. Doksan 
birlerden 77.245 lira Eyllil hesab1da boyle kalml§• 

BA~KAN ~ Eyltil a~1k kalml§ ? 

S.AN!K .A HM ET S.ALIH KORUR - Al1nma d1 • 

BA~KAN - Eyltillerin, Ekimlerin pe§inde degiliz. 261 bin 
liran1n·s1ze iadesini ve yedirirken sarf1n1 gostereceksiniz? 

· SAN!K AHMET S.ALIH KORUR ·• Say1n Ba§kan1m ••• 

BA~KAN - 261 bin liray1 emaneten ald1n1z, 1957 ye kadar 
m.uha"f'a za ettini z ve ondan sonra yedirdini z. ~imdi bu 261 bin lira 
meselesini aran1zda hallediniz. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - (§ahit Halim Tokmak~1oglu'na 
hi tab en:) Ha ziran ay1nda 91 lerden 95 biri lira alml§ m1y1m ? Aim;t§1m. 
Ve Yazm1§1m. Temmuzda 91 lerden 75 bin lira al1nm1§ m1 ? 

gkHI T HALIM TOKM.AKQ!OGLU - Yok. 

S.hN!K AHMET SALIH KORUR - Dem Ek ki, al1nmam1§ .Agustos ay1n~ 
da al1nm1§ mi?. 

~AHiT HALIM TOKM~KQ!OCLU - 77 bin lira al1nm1§• 

SAN!K .AHMET S.ALIH KORUR - Eyllil' de ? 

~JlHi T HALIM TOKMI~KQtOGLU - 10 bin lira al1nm1§. 

ShN!K .AHMET SALIH KORUR - l§te aradaki farklar say1n Ba§kaiw 

Bk~KAN ~ Masraf1 da yedirirken, yaz1lmas1 icap etmiyor mu ? 
Bena soyleme, onunla konu~unuz. Onlar1 bunun i~in ~ag1rd1k. Ikiniz 
konU§Un biz de dinliyelim. 

~AHiT HP1LIM TOKMhKQ!OGLU - Siz, Nuri Beye para verirken bir 
makbuz al1yorsunuz. 

SbN!K AHMET SALIH KORUR ~ Makbuz al1yordum, bunu sonra imha 
ediyoru Z• 

gliHiT HALIM TOKMJiKQ!OGLU .. Bu arada Cevdet beye de bakt1m 
bir tane 53.000 liral1k bir makbuzu defterler aras1nda buldum.Acaba 

i bu makbuz sizin lehinize olur mu diye tetkik ettik.Biz, lehinize 
olan k1s1mlar1 ~ok ara§t1rd1k. 53 bin liray1 buldum, ba§ka bir yere 
kaydetmi§ olsayd1n1z sizin menfaatinize olacakt1~ (Gostererek) §Urada 
53 bin liray1 deftere ge~irmi§siniz. 

BA~KAN ~ Hangi ay ? 
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. . §.AH!T HALIM TOKM.AKQ!OGLU - Agustos'da~ Deftere gegirilince 
makbuzlar1n hlikmti olmuyor. 

B.A§KAN ,.. Makbuzun imha edilmesinden bir zarar olmuyor• 

ShNtK hHMET SALIH KORUR - §imdi Agustos ay1nda.,. 

§.AHi: T HALIM TOKMAKQ!OCLU - Rei st en alinan 150 bin lira' 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - Eyllil 957 ay1nda 91 lerdeh alin-
ml§ bir para. yok. Say1n Ba§kan1m; ~imdi Hazir-anda 91 ler dedigimi z 
Amerikal1lardan ald1g1m1z para burada kay1tl1 75 bin lirad1r. Fakat 
Ha ziran1 takip eden Terpmuz ay1nda yoktur. Demek ki, o ay al1nmam1§. 
Agustosta 77 bin lira Izmir Fuar1 Operasyonu igin al1nml§• au izmir 
Fuar1 Oper~syonu veya muayyen hizmet taksitleridir. Demek ki, ay 
al1nma s1 la z1m gel en para a11nmam1§. 

Izmir Fuar1 igin 91 lerden al1nm1§ bir para var. Eyllil ay1n
da yine yok. 91 lerden FUar igin 10 bin lira alm1§1m.Bundan sonra k1 
aylar1n zsten hesaplar1 yok. Ekimde yok. Bundan sonraki aylarda az 
gok ald1k. 

BAeKAN ~ 21 Kas1m'a kadar uzun boylu aylar yok. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - §imdi bu mliddet igerisinde 91 ler 9 

den ve digerlerinden para almad1k. K1smen ald1k, k1smen almad1k. 
Haziranda 75 lerden 4000, Frans1zlardan ne alml§lZ ? 35 lerden 16. 
bin lira alm1§1z. 

BA§KAN - 150.000 nerede gortiltiyor ? 

~AHi:T HALIM TOKMAKCIOGLU ~ ikmal defterinde. 

B.A§KAN ~ Hangi ay ? 

§AHIT HALiM TOKMAK~IOGLU w Eyltil. ay1nda 150 bin. 

BA§KAN ~ 150 bin lira. 261 bin klisur liray1 ceste ceste 
almad1n1z ~1 ? 150 bin lira ba§ka y1lda a11nm1§. Ceste ceste 100 bin, 
150 bin olsa ve bakiyesi de olsa gene hesap tutmuyor. 

SAN1K AHMET S.ALiH .. KORUR ~ Say1n :Ba§kan1m; esas1n1 arzedeyim, 
Milli Etnniyetin gelirleri. Or tlilti, Odenekten verilen parad1r. Dok~an
birlerden a11nan para degil, yetmi~be§lerden all.nan para. Bunlar1n 
yekunu bir ayl1k masraf kar~1l1g1d1r. 

~rmdi 91 lerden bu ay ne almam laz1m gelirdi ? 90 bin lira 
almam la z1m gelirdi. Bu 90 bin l1'ray1 bu ay ar z et tigim mevzu d,._lay1-
siyle almam1§1m. Bu ay yaln1z 10 bin liray1 Operasyon i~in alml§lm 
ve 75 bin lira ag1k kalm1§t1r. I§te bu ag1f1 buradan kar§1lam1§1m. 
2 inci ay 80 bin lira ag1k ta buradan kar§1lanm1§t1r. Bu itibarla 
261 bin liray1 oraya irat kaydetmi§ ve masraf etmi§ degilim. Paran1n 
heyeti umumiyesi Reisin elindedir. 

BA~K.AN - . Peki, 150 bin lira Eyltil~e al1nm1§. Daha evvel ve 
sonra bu 150 bin liray1 261 bin liraya iblag ede~ek bir rakam var m1? 
Bir de oyle kontrol edelim. 
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§AHIT HALIM TOKMhK~!OGLU ~ Agustos ay1nda 80 bin lira bir 
defada, 12 bin lira yine bir defada ve tekrar 5 bin lira daha al1n-
ml§· 

BA~KAN ~ Cem'an 97 bin lira eder. 

§1Hll T HALIM TOKMl1KQ !OGLU Oii Bir evvelini ar ze tt1g1m gibi, 
bir sonras1n1 da arzedeyim. Reis 1den Ekim ay1nda al1nan 72.000 ••.• 

BA§KAN ~ Kas1m 21 ine kadar ? 

§AHIT HALIM TOKMAK~!OGLU • Bir defa llS.000 alml§· Bir 
data da 75.ooo al1nm1§. 

B.A§S.AVCt - Say1n Ba§kan1m. Bur a da §U vard1r: Bir de fa nor
mal olarak Milli Emniyete ortlilli odenekten so.coo lira veriliyor. 
D~§lirlilse, dti§lirlilse so.coo inAlizerindeki bir rakkamd1r. Bu hususun 
da vesikalara istinat etmesi laz1md1r. . 

§imdi; Eyllil ay1nda so.ooo lira normal olarak ortlilli ode-
nekten verilecekti.Geri kalan ya 91 lerden al1nm1§ olacakt1r, veya ••• 

BA§KAN ~ Agustos'ta 97 bin lira. 

B.A~SA VCt cm Doksanbinlerde a<;1k gosteriliyor. 

~AHIT HALIM TOKMAK~!OGLU - Ikmaldeki paradan gorlinmez, her 
zaman sorulmaz. Ne kadar1 ortlilli odenekten, ne kadar1 dostlardan~ 

BM;lK.AN .. Eyllilde 150 bin, sonra Ekimde 72 bin, Ka s1m' d.a 
llS bin. Bir de 75 bin. 

~imdi .Agustos' da 97 bin, ortlilli odenekten Eyli.il,de 75 bin, 
Ekimde 75 bin, ortlilli odenekten 75 bin Kas1m ay1, cem'an lSS bin 
liral1k bir sarfiyat gorlilliyor. 

BA§SAVC! ~ eophesiz gortiltiyor amma· §imdi say1n §ahidin 
ifadesine gore varidat1 kendisi bile bile o aylarda kaydetmemi§tir. 

BAeKAN ~ Peki §imdi diger §ahidi <;a~1ral1m. 

(§ahit Blilent Sava~alp huzura al1nd1). 

Bh~KliN all .Ad1n1 z ? 

§.AH1 T ... BUl·en t Sava~alp. 

BA§KAN - Baban1z1n ad1 ? 

§.AHi T Bl-rriENT S.AV.A~.ALP .. Mustafa. 

B.A~KAN .,. Dogum ·tarihini z ? 

~AH1 T BliLENT S.A VA~.ALP im 1924. 

BA~KAN ~ Vazifeniz ? 

• 
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§.A!i1 T ·BULENT S·AVA~ALP - Milli Emniyet Hukuk Mti§aviriyim. 

-- B.A~KJ:iN - San1klar1 tan1r m1s1n1z, h1'.s1m akrabal1k gibi 
§~hi'tlige mani bir halini z var mi?, yemin ede·ceksini z. 

§~HITT BULENT SAV.A~.ALP - Tan1r1m,. yoktur. 

(~ahi t Btilent Sava§alp'a,:yemin ettirildi). 

BA§Ki1N :.. I§i b.iliyorsunuz, Ortlilti odenek davas,1.Ahmet Salih 
Korur 195'3 ~~ne.sinde Mil.11 &nniyet Ba~kan1ndan 261 bin ktisur lira 
alm1§, tasarruftan orta iade etmi§. Ahmet salih Korur'dan 95? sene
sine kadar bu paray1 muhafaza etmi§, 195? senesinde Milli Emniyet 
Ba§kan Vekili olunca, bu safhaya yedirmi§tir. 1merikql1lar dogrudan 
dogruya memurlara maa§lar1 ve masraflar1 veriyorlarml§• Bunlar, dog
rudan dogruya sizinle temas etmesin, merkeze verilsin denmi§_Ve 
onlar1n yard1m1na muhta~ olunmad1g1n1 gostermek igin bir 1k1 ay 
yard1m kesilmi§• Bu ald1g1 261.000 klisur liray1 o devrede yedirmi§. 
bulunuyorum diye mtida faa ediyor. 261 bin kusur liran1n kendi sine 
iadesi, yedirilmesi, sarfedilmesi kay1tlarda gortilmtiyor. Bunun 
kay1tlarda bulunmas1 icap etmez mi ? 

§AHIT BULENT SAVA~ALPA- Efendim.Bu teknik bir mevzu oldugu 
igin vazifemin d1~1ndad1r, malumat1m yoktur. Ancak; !stanbul'dan 

· ald1g1m §ifahi talimat tizerine 195? senesinin Temmuz, Agustos, Eyltil 
ve Ekim aylar1n1n RiJQJset ikmal defterinin gelir k1sm1ndaki hususlar 
tetkik ve bunlar1n fotokopisinin al1nmas1. 

Bir de efendim, riyasete bagl1 okulun mutad sarfiyat1 d1§1n
da ba§l1ca sarfiyat yap1l1p yap1lmad1g1 mevzuu. 

Bir de son yaz1m1z1n be~inci bendinde zikredilen Llibnanl1 
bir dosta para verilip verilmesi~hu~uslar1. Bunlar1nAfotokop1lerin1 
arzettik. Bendenizin sarf §ekli hakk1nda big bir malumat1m yoktur. 
Yaln1z okula ait gider defterini tetkik ettim. Hat1r1mda kald1g1na 
gHre 81.lBo, digeri de 8100 lira civar1nda bir par~ 11~ 5000 lira 

.bir para olmak lizere lig defada mutad bir masraf1n yap1ld1g1 belirti
liyor. Bunun d1§1nda bir para verildi~ine dair bir kayit mevcut 
degildir. , 

BA§KAN - Eger Ltibnan'a da bir para verilseydi kay1tlara 
i§lenm~si laz1m gelmez mi idi ? ~ 

§AHiT Bt1LENT SAVA~ALP - Alakal1- arkada§a mUr.,.acaat ettim. 
Llibnanl1ya verilen paraya dair her hangi bir kayda tesa.9-Uf etmedim, 
diyor. 

BA§KAN - Halbuki Ahmet Salih Korur verildigini soylliyor. 
~u halde bi zi bu hususta daha iyi Jdm tenvir ede-

bilir ? • 

~AH!T BVLENT SAVA~ALP - Bu sarf mevzuunu olsa olsa bizdeki 
ikmal §Ubesi bilebilir. 

A 
BA~KAN ~ Bu me.vzuda en selahiyetli kimdir ? Gerek san1klar1, 

gerekse bizi tenvir edecek yetkili kimdir; mevcuda nazaran ? 
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9AHi: T BULENT SAVA~.ALP cm Hali ha z1rda, mevcuda na zaran 
H1z1r isminde bir arkada§t1r. 

BAGKAN ~ Nerede ? 

GAHi T BULENT SAVA§ALP - Ankara' da. 

GAHiT HALIM TOKMAKQ!OCLU - Arkada§1n verdigi izahat dogr~
dur. Ancak bahsetmi§ olduklar1 Binba§1 H1z1r, iki sene ~ncesinin 
hesab1n1 verecek durumdad1r. Daha evveliyat1 sorarsan1z hesap vere
cek durumda degildir~ 

BA~KAN ,. Bu 1§1 bilen bi zi tenvir edecek, bi ze bilgiler 
vere_cek kim, Milli Emniyet kay1tlar1 hakk1nda ? 

§AHIT HAt±M TOKMAKQ!OGLU ~ Milli Emniyete giren paralar1n 
kayd1 Hizmet Reislerinin §ahsi tutumlar1na kalm1§ bir §eydir. Bu 
1 tibarla, bugtinkti at zmet Rei sini ~a.g1r1n1z, santimine kadar he sap 
verecek durumda81r. Biz bunu kendisi ile birlikte tetkik ettik. 

BA~KAN - Kimdir §imdiki ba§kan ? 

§AH! T HALIM TOKMAKQIOGLU - Ziya Sel1§1k. 

BA~KAN ~ Ahmet Salih Korur, Agustos'ta i§lemi§ olduguna 
gQre, Eyltil ; Ekim ve 21 Kas1m'a kadar clan masraflar1da i§lemesi 
laz1m gelmez miydi ? 

§AHIT HALIM TOKMAKQIOCLU - Defter€ gore; i§lemesi laz1m 
gelirdi. 

Simdiki Ba§kan Ziya Sel191k'a sorunuz "ben hesab1 boyle 
tutuyorum ve her ttirlti suale cevap verecek durumday1m" diye size 
er zedecektir. 

BA~KAN ~ Ahmet Salih Korur'un Reis Vekilligi zaman1nda 
tutulmU§ bulunan kay1tlar1 tetkik edipte, mademki §U kay1tlar1 tut
mu§lar, binaenaleyh bunun da gosterilmesi laz1m gelir diye mtitalaa 
dermeyan edemez misiniz ? 

~AHiT HALIM TOKMAKQ!OGLU - Nisan, May1s, Ha ziran, Temmuz 
ve Agustos'a kadar tutmu§tur. O defterden haberleri vardir. O aya 
kadar tutmu§lar, bundan sonrakileri niye tutmam1§lar ? 

B.A~KAN - Glizel, onu soylliyoruz. 

§AHI T HALIM TOKM.AKQ!OGLU ,. Selahiyetle bunu ifade edecek 
bir kimsenin mevcut olmad1g1n1 arzetmek isterim. Kasay1 a~t1g1 zaman 
Hizmet Reisi bir defter gortir.Bu defterde varidat ve masraf haneleri 
vard1r. . 

BA~KAN =- Ken.dinden evvelki Reislerde tutmu§lar m1 ? Siz de 
bu masraflar1 .Agustos tarihine kadar tutmu§sunuz. 

S.AN!K .AHMET SALIH KORUR - En dogrusunu bu arkada§lm soyledi• 
Bunu dogrudan dogruya Reisin kendisi bilir. Nereden ne al1nd1, .nereye 
ne verildi. Kendisi bilir, kendisi yazar. Ben de buraya aynen yazm1 -
If lID• 

~;1,;_,~ 
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BA~KAN ~ 261 bin liray1 yedirmi~sin. Onlar1 da yazman laz1m 
gelme z mi idi ? 

SAN!K AHMET SALIH KORUR • Onlar1 yaz1p yazmad1g1m1n fark1n
da degilim. Mtimklin oldugu kadar blitlin hesaplar1 tuttum. Reisin kasa~ 
s1ndak1 defter, Reisin kendi ~ahs1na ait olan bir defterdir. 

BA~I_(.AN ~ O deftere gore dahi tutmak l~z1mm1~. 

SAN!K .AHMET SALIH KORUR .... Ya zd1m say1n Ba~kan. (Elindeki 
fotokopileri gostererek) bunlar benim el yaz1m degil. Agustos benim. 

A BA~KAN ~ Agust~s'u tuttugunuza gore, digerlerini tutman1z 
la z1md1. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Agustos ve Eyllil'de yazm1~1m, 
bunlar bana ait hesaplar oldugu i~in. Eyllil'li tutmam1§1m, 180.000 
lira deyip b1rakm1~1m. 

BA~KAN ~ Tu ta ca kt1n1 z, 

SAN!K AHMET SALi~ KQRUR ~ Ondanusonra, paray1 toptan ikmal 
~ubesine teslim etmi§im. Ikmal ~ubesi dag1tm1§. 

BA~KAN ~ ikmal ~ubesine ortlilli odenekten veriliyor.Eger, 
261 bin kusur liran1n masraf1n1 yapm1§ olsa, orada defterde gorlile
cektir. Bu gorlilmliyor. Deniyor ki, kendinden evvel defterde, kend1 9 

sinin Agustos'a kadar tuttugu kay1tlara nazaran Eyllil, Ekim. ve 21 
Kas1m'a kadar da tutacakt1~ Binaenaleyh, 261.000 klisur liran1n nas1l 
verildigi anla~1lacakt1. 

SAN!K AHMET SALiH KORUR ~ Yine anla§1l1yor. 

BA~KAN - Nereden anla~1l1yor, bo~ b1rakm1§s1n1z ? 

SAN!K .AHMET S.ALIH KORUR -. Benim ortlilli odenekten ald1g1m 
para ortlilli odenek defterinde kay1tl1d1r. Vst taraf1, masrafla onun 
aras1nda~ki fark a~1ktan verdigim paralard1r. 

BA~KAN - ~imdi, ikmalin sarf ettigi paralar1n men~ei orttilli 
odenek olabilir, Amerikal1lar1n yard1m1 olabilir. Qlinkli ortlilli odenek
ten ortalama her ay 80 bin lira yard1m yap1l1yor.Daha da art1yor. 
188 bine kadar ~1k1yor. 

~imdi, ikmalin masraf men§eleri ortlilli odenek, dost servis
lerin yard1m1 olur. Ondan cliz'i varidat olur. Baz1 memurlar d1§ar1ya 
vazifeye gonderilir, ortlilti odenekten bunlara dovizler verilir. 
Bunlar1n hari~te bulunduklar1 mliddet,zarf1ndaki Ttirkiye'deki maa§~ar1 
irad kay1t edilir. Fakat bunlar cUz'idir. 

A 

BA~KAN ~ Dost servislerin yard1m yekunu ayda tahminen ne 
ka dard1r ? 

§hHIT HALIM TOKMAKQtOGLU - Yliz bin liray1 ge~er. 



Esas ~ 1960/21 Cit 271 ,,. 

. BA~KAN """ Amerikal1lar1n bir iki ay kadar yard1m1 tamamen 
kestigi de anla§1lam1yor. Ahmet Salih Korur dogrudan dogruya memur~ 
lar1m1za vermeyin dedik, hatta bir iki ayda mtistagni-kald1k, binaen~ 
aleyh tasarruf ettigimiz paradan yani bu 261 bin liradan verdik, di» 
yor. 

~AHi T HALIM TOKM.AKQIOGLU ._ Kay1 tlardan anl1yamad1k. ikmalden 
de, soylemi§ oldugum sebeplerden dolay1 anl1yamad1k. 

BA~KAN - Rahmi Yal1m bilebilir mi ? 

~AHiT HALIM TOKMAKQIOGLU - Rahmi Yal1m bizim kendisine gon~ 
derdigimiz paran1n sarf1n1 biliyor. 

BA~KAN ~ O zaman bir Mektep Mtidlirti varm1§ bilebilir mi ? 

SANtK AHMET SALIH KORUR ~ Bilemez efendim. Onlar1n ismini 
vermekten maksad1m §U idi; Amerikal1larla olan mtinasebetlerimiai 
kesme sebeplerini izah etmeleri i~indi~ 

BA~KAN , Sebep ne olursa olsun, yine yard1m devam eder. 
Yard1m1n kesildigini bilebilirler mi ? 

S.ANIK AHMET SALiH KORUR -- Kanaatleri vard1r. Qtinkti; bu dog
rudan dogruya Ba§kanla dost servisler aras1ndaki mtinasebettir. 

BA~K.AN - Yard1m1n kesildigi hakk1nda bir bilgi verebilir mi? 

SAN!K AHMET SALiH KORUR - Kanaatleri vard1r. 

Bh~KAN ~ ~imdi, bu arkada~lar1 dinledik.Bir de, Arif'l din
liyelim.Ba§ka ? 

BA~SAVC! ~ Yaln1z Say1n Ba§kan1m, bir de de§ifre olmU§ olan 
eski Milli Emniyet Ba§kan1 Naci Perkel'i dinleyebiliriz. O bize hem 
bu paran1n mahiyeti hakk1nda ve hem de diger hususlarda l§lk tuta
bilir. 

SANIK AHMET SALIH KORUR MVDAFii ORRAN OZENQ -=- Behc;et Ttirkmen 
Pa§ay1 dinliyelim, Milli Emniyet Reisligi yapm1§t1r. 

BA~KAN ~ Milli Emniyet Reislerini dinlemiyoruz. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR MitDbFi:t ORRAN OZENQ - Dosya daki 
gomlegin alt1nda ek 20 de, Milli Emniyetin tahsisat1 mestureden ne 
ald1g1 belli. Demin zat1aliniz bir hesap c;1kard1n1z, 184 bin lira. 
Buna gore, dosyadaki kay1tlara gore bir hesap c;1karsak ••• 

BA~KAN ~ Bizim yapt1g1m1z hesab1 bize soyltiyorsunuz. 

GEREGi OORU~tTtDU: 
Mill} Hizmetlerden Rahmi Yal1m, Arif Koral ile 

Milli Hizmetler Eski Ba§kan1 Naci Perkel'in 261 bin ktisur lira hak
k1nda §ahit olarak dinlenmelerine ve duru§man1n 3/1/961 Sal1 glinti 
saat 9, 30 za b1rak1;tmas1na oy birligi ile karar -verildi. 

KAPANMA SAATi: 18,30 
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OR TULtt ODEN EK . 
ONUN CU 0 TURUM 
... .-.: ... a. .... ,..,. - .. "=:1'"9"a -:II 

(3/1/1961 S a 1 1) 

Ag1lma saati: 9.30 

1.- Yliksek Adalet Di van1 Ba§kan1 . . Salim Ba~ol . 
2- " " " Uyesi Selman.Yortik 
3- " fl " " R1 za 'fung 
4- " n " " Abdullah Uner 
5 .. " " " " H1 f z1 "Ttiz 
6-- " " " " Hasan ,Gtir sel 
7- "" " n " . Na hit Sa g11oglu . 
8- " " " " Cahit Ozden 
9- fl " " " iail Sanal 

1) " " " Ba§savc1s1 .Al tay Omer .. Egesel 
2) " n " " Yard1mc1s1 Fahrettin Oztlirk 
3) " " " n " Faruk Siret Degermen 
l+) " " " n " Salim Ertem 
5) " " n " " Orban Erdogan 
6) " " " " " Slileyman Ta§ar 
7) " " " " " Ni ya zi K1rdar 
8) " " "" f1 " Neodet Dar1c1oglu 
9) " " " " " Ser vet Tlizlin 
10) " " " " " Tur gut Llileci 
11) " " " " " Avni Yurts ever 
12) n n " " " Ahme t Bayrak 

ZABIT KA T!Bi. • . . • . . . . Necmi Ener 

BA~KAN ~ San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar, mtidafiler haz1r. Ag1k olarak duru§maya devam olundu. 

;;,. 

(Kurul degi§tiginden gec;en tu·tanaklar okundu). 

~imdi efendim, yine Milli Emniyete mensup kimseler d.inle
n~cek1 bunlar1n gizli veya ag1k oturumda dinlenmesi hakk1ndaki 
mtitalaan1 z ? 

A 

BA§SAVC! ~ Gizli oturumda dinlenmelerini muvaf1k mtitalaa 
ediyoruz. 

B.A~K.AN ::it Geregi gorli§lildli: 
Buglin dinlenecek olan Milll Emniyete mensup §ahit

lerin gi zli oturumda dinlenmesine oybirligi ile kar.ar verildi ve 
salon bo§alt1ld1. 

(Dinleyiciler salonu terk ettiler ve gorevlilerden ba§ka 
· kims e ffi londa ka lma d1). 



Esas: 1960/21 '» 273 -

G 1: Z L ~ OTURUM 

BA§~AN - igerde gorevlilerden ba§ka kimse kalmad1. 

§ahi t Naci Perk er 'i c;ag1r in1 z. 

(§ahi t Naci .Perker huzur·a al1nd1). 

BA§KAN ~ Ad1n1z ? 

§.AHiT,. Naci Perk'er. 

BA~KAN ,. Baban1z1n ad1 ~ 

§.AHi T NA Ci PERKER - Recai. 

B.A~KAN - Kag dogumlusunuz ? 

§.AIDT N.ACi PERKER .,,. 1889. 

BA~KAN ,. Ne i§ yap1yorsunuz ? 

§.AHiT NACi PERK'ER .,.. Mlitekaidim. 

B.A~K.AN ,.. Evvelce ne i§ yap1yordunu z ·? 

• 

• • A 

§.AHIT N.ACI PERK'ER ia Milli Emniyet Ba§kan1 idim• 

BA~KAN ,. Hangi tarihten hangi tarihe kadar yapt1n1z ? 

~AHi T N.ACI PERKER ... 1941 den 1953 e kadar • 

B.A~K.AN,. San1klar1 tan1r m1s1n1z, h1s1m,, akrabal1k gibi 
§Bhadete mani bir haliniz var ml ? Yemin edeceksiniz. 

yoktur. 

I\ 

9.AHIT NACi PERK'.ER (W Tan1r1m, §Bhi tlige mani bir halim 

(~abide yemin ettirildi). 

B.A~K.AN ~ Ortlilti odenek davas1nda, ortlilli odenegin zimmete 
gegirilmi§ bulunmas1 ve usulsliz sarf1 dolay1siyle san1klar1n vazife 
suistimali yapt1klar1 iddia ediliyor. 

I\ 

San1klardan .Ahmet Salih Korur'a'Mill1 Emniyet eski Ba§kan1 
taraf1ndan 261.000 klisur lira getirilmi§' emanet olarak iade edil
mi§tir •. Ahmet Salih Korur bunu bir mliddet muhafaza etmi§, sonra 
kendisi Milli Emniyet Ba§kan vekili olunca, .Amerikal1lar dogrudan 
dog~uya bizim memurlar1w1za maa§ veriyorlarm1§, onlarla mlinasebet 
kurulmu§, fakat sonra laz1m gelen·yard1m1 merkeze yap1n denmi§, bir 
iki ay .Amerikal1lar1n yapt1klar1 yard1m1 kestikleri igin san1k Ahmet 
Salih Korur, kendisine iade edilen 261.000 klisur liray1 memur maa§ 
ve licreti olarak bir kag ay yedirmek suretiyle sarfetmi§. Mlidafaa 
da budur. 

§imdi sizi bu mesele hakk1nda §ahit s1fat1 ile dinliyoruz. 
Boyle Milli Emniyete alt paralar1n bir yere sarfedilirken kay1t ve 
saire hakk1ndaki usuller ve teamliller ne ise bildiriniz ? 
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~.AHi T NACI PERK' ER .. Efendim; Milll Emniyet hi me tine ai t 
olannasraflar yaln1z istihbarat ve memleketin emniyetine matuf was
raflar Ba§Vekalet odeneginden al1n1r. Bunlar hig bir kontrole tabi 
degildir. Milli Emniye~ Reisinin §ahs1na ve dtirlistlligtine emniyet 
edilmezse zaten o mill1 hizl!rnt dtirlist gal1§maz ve i t!mats1z bir 
te§ekktiltin vticudti. zayid olur. Netice itibariyle Milli Emniyet sarf 
ettig-1 paran1n hesab1n1, emr edildigi takdirde mensup oldugu makam 
daima verebilir. Onun haricinde, sene sonu geldigi zaman, senenin 
son masraf1n1 yapt1ktan sonra vesikalar1 imha eder. Sonra yeni mas
raflar tekrar ba§lar. Hatta baz1 vesikalar daha evvel de imha edilir. 
Binaenaleyh benim, Ahmet Salih Korur'a iade ettigim paray1 emanet 
olarak iade etmi§ degilim. Ben Bagdat Btiytikelgiligine tayin edildi~ 
gim i~in, kasadaki mevcut paray1 gottirdtim Ba§bakana teslim ettim. 

BA~KAN 2 ~imdi bu 261.000 ktisur liray1 sizden ald1g1na 
dair, teslim edince, deftere yazmak icap etmez mi ? 

~.AH:t T NA Ci PERKER ·- Bende senedi vard1r. ibra z ettigime 
fotokopisi yan1mda vard1r. 

BA~KAN - San1k Ahmet Salih Korur taraf1ndan bir yere kay
detmek icap etmez mi ? 

§AHI T NA Ci PERKER - Usultinti bilmiyorum. 
A 

"' BA~KAN ~ As1l mtiesses usul ve riayet edilmesi laz1m gelen 
umum1 kaideye gore kaydetmesi icap etmez mi ? 

• • A 

~kHI T NA CI PERKER ,. Etm e si la z1md1r gi bi geliyor. 

B.AGK.lrn .,,. Farzedelim siz Ba§bakanl1k Mliste§ar1 olsayd1n1z, 
size emniyetten 261.000 klisur liray1 iade edilseydi, bir kay1t 
yapmaz m1 1din1z? 

~.AHi T NA Ci PERKER - Olurdu efendim. Hatta teslim ederken de 
kendileri bilirler, odas1nda oturduk defterlerde tasarruf edilmi§ 
paralar1n nerelerden tasarruf edilmi~ bulundugunun kay1tlar1n1 birer 
birer kontrol ederek tahkik ettirdim ve ondan sonra teslim ettim. 

BA§KAN ~ Bu para size iade edilseydi yani bu Milll Emniyete 
ait 260 bin ktisur lira iade edilseydi bir yere kay1t etmez mi idiniz? 

• • A 
~.AHIT N11CI PERKER .. Kay1t edilmesi laz1m gelirdi. 

BM~KJrn "D .flmerikal1larla hava §eker renk olmu§, o arada 
yard1m kesilince bu 260 bin klisur liray1 bir kag aya yedirmek sure
tiyle tasarruf ettim, diyor •. Sarfedilirken bunlar1 falan yerc verildi 
diye yazman1z icap etmez mi idi ? 

9AHIT NACi PERKER ~ Mahrem bir deftere yaz1lmas1 muvaf1k 
olurdu. Benim zaman1mda Amerikal1lar1n servise para verdikleri vaki 
degildir. 

BAgKAN ~ Sizin zaman1n1zda vaki olmam1§, fakat o oyle soy~ 
liyor, o zaman oyle olmu§. Diyor ki; Amerikal1lar dogrudan dogruya 
memurlar1m1zla m~nasebette bulunuyor idi, bunu da Devletin haysiye~ 
tine dokunur telakki ettik ve bu mtinasebeti kestik. Mtinasebet kesi-
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lince yard1m da kes11mi§ oldugu i~in, ben bu 261 bin klisurliray1 
Milli Emniyet Ba§kan1, s1fatiyle sarfettim, diyor. Sarf ederken bun~ 
lar1n bir yere kaydedilmesi icap etmez mi ? 

§.AHi T NACI PERKER -... Eder efendim. 

BA~KAN ~ Siz §U fotokopilere bak1n. 

San1k hhmet Salih Korur, siz ne~diyorsunuz,?eder 
diyor.Ald1g1n1 ve sarf ettigini bir yere kaydetmesi icap eder diyor. 

. S.l1NIK .AHMET SliLIH KORUR .... Ald1m say1n Ba§kan1m, bu ma zbut,.,. 
tur. Ilk celselerde arzetmi§tim. Kar§1l1kl1 senet tanzim ettik ve bu 
senetlerin bir tanesi kendisinde idi, bir tanesi de bende idi. Ve 
bu senet bu paran1n alt1nda muhafaza ediliyordu. Ancak ben o esnada 
Milli Emniyet Reisi olmad1g1m i~in bu paray1 ayr1ca kaydedecek bir 
defter yoktu. Bu senetle beraber bu paray1 ayr1 bir zarf i~erisinde 
kasada muhafaza ediyordum. Binaenaleyh bu paran1n kayd1 bu senettir. 

Bh~KAN ~ Glizel, budur amma, sarfa gelince ? 

S.ANIK .AHMET S1;1iH KORUR -- Sarra gelince, sarf1 buralarda 
gozlikliyor. 

BA9KJ1N ... Siz evvelce mlidafaan1zda boyle demiyordunuz. Sarf 
paras1 yaz1lmaz diyordunuz. Bu sefer burada goztikliyor diyorsunuz. 

SANIK AHMET SALiH KORUR ~ Bu defterde sarf cihetleri gozli~ 
ktiyor. Varidat olarak kasadaki bu defter hususi mahiyette bir defter~ 
dir. Dogrudan dogruya Reisin kendisinin tuttugu bir defterdir. Bu 
defter hi~ bir makama gosterilecek bir defter degildir. Hi~ kimse 
de bunun i~in kendisinden hesap soramaz. Naci beyle 1953 e kadar 
beraber ~al1§t1k. Kendisi Milli Emniyet Reisi idi. Ben de ba§vekalet 
Mliste§ar1 idim; Soylesinler bu mliddet zarf1nda boyle bir defter 
tuttular mi ? Sene sonunda bu defteri ibraz ederek bir masraf1n 
mahsubunu yapt1lar mi ? Burada her §eY emniyete mtistenittir. 

BA~KAN ~Bu fotokopiler neye aittir ? 

~AHiT NACi PERKER ~ Efendim bir tanesi hgustos 957 tarihin-
de ••• 

Bl~~KAN -· Fotokopilerdeki hesaplar1 ge~en oturumda biz uzak 
bir istidl~l ile, belki 261 bin lira sarf edilmi§tir diye kendimiz 
burada bir hesap yapt1k. Sizin mlidafaan1z, hi~ bir yere kaydedilmez 
merkezinde idi, Milli Emniyet masraflar1 hi~ bir tarafa kaydedil
mez, Milli Emniyet reisinin §ahs1na o-lan i timatt1r, i timat etmezseniz 
mesele yoktur dediniz. Fotokopilerden bir ~1kmaz dediniz. Sonra 
orttilli odenekten Milli emniyete ne kadar lard1m ediliyor, burad~ var. 
Fazlas1n1n bu 261 bin liraya ait olmas1 laz1m gelir diye istidlal~ 
lerle belki sarf edilmi§tir, diye dli§lindtik. Yoksa sizin mlidafaan1z 
boyle degildir. 

S.hNtK I~HMET S.i1LiH KORUR - Say1n Ba§kan1m, nedense bu durumom 
da gok heyecanl1y1m, aff1n1z1 rica ederim. Belki tekrar oluyor, toh~ 
met alt1nday1m, ancak heyecan1m1. takdir buyurursunuz. 

BA~KAN .,. Tabii. 
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SANIK AHMET SALIH KORUR • Kaydedilmez.Bahsettigjm, Milli 
Ewniyet Rei~ine ytizde yliz emniyet edilen bir insan olarak bakmak 
laz1m gelir.Bu para kendisine tevdi edilirken, Milli Emniyet Reisi; 
ge~en gtin burada kendisine itimat ettilim bir arkada§1n beyan ettigi 
gibi, bu paray1 parga parga ikmal §Ubesine verin, falan paray1 falan 
yere gonderin, mekteb·e gonderin, dinleme servisine gonderin, istih
barat servisine gonderin diyerekten par~a parga paralar verirdim. 
Ve bu paralar i~mal §Ubesine gonderilirdi. GOnderildigi vakit Reis 
hesap vermek igin bir §eyler tutar, fakat hig bir zaman Reis kimseye 
hesap vermek mecburiyetinde bulunmaz. Bu paralar1 nereye sarf ettin 
diye kimsenin hesap soracag1n1 akl1ndan ge~irmedigi i~in bunla11 
her hangi bir yere yazmaz. ,Eger boyle bir §eY olsayd1 Vekalet ettigim 
bu be§ ayl1k zaman i<;erisinde bunu da kar§1l1kl1 olarak tutard1m. 
Nas1l ki; On senelik ortUlli odenek hesab1n1 tutmaya gayret etti isem 
bu i§te de boyle hareket ederdim. Burada ti~tincU ve dordtincli aylarda 
dost servisler dedigimiz te§ekklillerden bir §ey almad1g1m1z igin 
her hangi bir §eY kay1t etmemi§imdir. Fakat d1gerin1 kend1 tahsisat1n
dan verdigim igin defterimde yaz1l1. Bunu deftere kay1t etmi§im. 

BA§KAN ~ ~ahit fotokopiyi tetkik etmeli. Bu fotokopilerdeki 
~detlerde, rakamlarda bu 261 bin liran1n sarf e~ildifi anla§1l1yor 
mu ? 

~AHi 1' NAC! PERKER - Bu ra kamlar ve bu fotokopiler bendeni ze 
§U anda bir mana ifade etmiyor. Qtinkti benim vazifedon ayr1ld1g1m 
tarihten dart sene sonraya aittir. 

BA§KAN - Hesaptan anlar m1s1n1z ? 

~AHiT NACI PERKER-.. Uzun mtiddet bu vazifeyi yapt1m. 

BA§KAN ~ Amma bir de hesap inceligi var. §uradan ayr1lsan1z, 
bir kenarda tetkik etseniz bir netice ~1karabilir misiniz ? 

~AHIT NACi PERKER ~ Emrederseniz g1karmaya gal1§ay1m,fakat 
zannetmiyorum. Qtinkti, her Reisin kendisine mahsus bir idare §ekli 
vard1r. 

A 

BA~KAN - Mesela ge~en oturumda bir §Shit geldi, bir netice 
~1kard1, fark olarak da baz1 rak~amlar verdi. Hakikaten ortUlli ode
nekte Milli emniyete yap1lmas1 laz1m gelen rakkam tizerindeArakkam• 
lar g1kt1. Binaenaleyh, aradaki fark 261.000 lira _olmas1 laz1m gelir 
diye baz1 §eyler ileri slirecek durumlar has1l olabildi. 

§AHIT NACI PERKER - ~unu arzedeyim ki, say1n Ba§kan1m,§imdi 
bu rakkamlar1n listesi i~erisinde baz1 isimler gortilUyor, bunlar1n 
hig birisini tan1m1yorum. 

BAgKAN ~ Tan1mak degil, hepsi de (X) dir. Tan1man1n bir 
k1ymeti yoktur. ~imdi ortlilli/odenekten ortalama Milli Emniyet igin 
§U kadar yard1m yap1lm1§t1r. Dost yard1mlar1n- yekunu §Udur, b!r ay 
i~inde ortalama olarak. Halbuki bu aylarda dost yard1mlar ~ekunti 
dti§mli§tlir.Binaenaleyh aradaki fark1n bir yerden odenmesi laz1m gelir. 
San1k Ahmet Salih Korur elinde sakl1 bulunan 261 bin liray1 blldir~ 
digine gore aradaki farklar1n yedirerek sarf edilmi§ olmas1 laz1m 
gelir diye bir netice, ~ah1slar tan1nmadan da, ~1kar1labilir. 

§a hi din bu ifadesine kar§1 bir diyecegini z var ml ? 
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BA~SAVCI - Yoktur. 

BA~KAN ~ Sizin bir diyeceginiz var m1 san1k Adnan Menderes, 
~hmet Salih Korur ? 

SANIK ADNAN MENDERES - Yoktur. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR - Yoktur. 

BAGKAN - ~ahit Rahmi Yal1m'1 ~ag1r1n1z ?. 

·(§a hit Ra hmi Yal im hu zu ra a 11nd1). 

BA~KAN - Ad1n1z ? 

~AHi T - Ra hmi Yal1m. 

BA§KAN - Baban1z1n ad1 ? 

~AHi: T RAHMI YAL tM - Ca nip. 

BA§KAN ~ Degum tarihiniz ? 

~AHiT RAHMi YAL!M ,. 1322. 

BA§KAN ~ Ne i§ yap1yorsunuz ? 

GAHi T RAHMi YAL tM - Ankara' da Milli Emniyet Hi zmetinde 
~al1§1yorum. 

B.AGKAN - 957 de ? 

~AHi T RAHMI YAL IM Istanbul Merkez §efi idim. 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz, §ahitlige mani bir 
haliniz var m1 ? Yemin ettireceg·im. 

~AHiT RAHMi YALtM - Yoktur. 

(~ahide yemin ettirildi) 

BA§KAN ~ Iddia, Ortlilli Odenegin zimmete ge~irildigi ve 
usulsliz sarfedilmek suretiyle vazife suistimali yap1ld1g1 hususun~ 
dad1r. 

San1k Ahmet Salih Korur'a o zamanki Milll Emniyet Ba§kan1 
Naci Perker taraf1ndan, Bagdat Bliytikel~iligine tayin edilmesi mtina
sebetiyle , getirilmi§ 261.000 ktisur lira iade edilmi§.BU para;san1k 
Ahmet Salih Korur'un kendi mtidafaas1na gore bir mtiddet saklanml§· 
Sonra 1957 y1l1nda Milli EmQiyet Ba§kan1 vekilligine getirilmi§, o 
s1ralarda Amerikal1lar Milli Emniyet mensuplar1 bulunan memurlara 
dogrudan dogruya yard1mlar yap1yorlarm1§. Maa§lar1 ve Ucretlerini 
veriyorlarm1§.BU usul rntinasip bulunmam1§ ve Amerikal1lara denmi§tir 
ki, boyle yapmayacaks1n1z, merkeze yapacaks1n1z, demi§. Boyle demi~ 
olmas1na mukabil bir iki ay yard1m kesilmi~. Tabii ticrette verilecek. 
Ahmet Salih Korur diyor ki; i§te bu aylarda bu 261 bin liray1 yedir~ 
mek suretiyle sarf ettim. Benim zimmetimde iade edilen bu 261 bin 
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liradan bir ~ey kalmam1~t1r. Siz de Milli Em~iyette c;al1§t1g1n1za 
gore Milli Emniyet ba~kan1n1n getirip Ba~vekale't ~liste§ar1na iade 
ettigi paran1n bilhassa sarfedilirken bir yere kayd1 ve defterlerde 
gozlikmesi icap etmez mi idi ? Siz o s1ralarda ne vazife gorliyordu~ 
nuz ? 

9AHi T RAHM! YAL IM -a is tanbul Merke z ~ efi idim. 

BA9K.AN .. Boyle 261 bin liran1n, mlidafaa vec;hile, aylara 
yedirmek suretiyle sarf edilirken defterlerde, kay1tlarda goztikmesi 
icap eder mi etmez mi ? 

§.AHiT RAHMi YALl:M ... Muhterem bey efendi. Bu, dogrudan dog'31 
ruya riyasete ait bir meseledir. Biz riyasetin gondermi§ oldugu 
paray1 sarf ederdik. Yaln1z say1n Naci Perker'in boyle bir paray1 
teslim etmi§ oldugunu duyduk. Bilahare bu paran1n nereye sarf edil~ 
diginden ve ne suretle sarf edildiginden haberimiz yoktu. Bize 
muntazaman para gonderirlerdi ve biz bunun on paras1na kadar blitUn 
doklimanlariyle hesab1n1 yapar ve riyasete takdim ederdik. 

BA§KAN ~ Yaz1l1 bir §ekilde. 

9AHiT RAHMi YAL1M ~ Yaz1l1 ve blitlin teferruat1 ile dosyalar 
halind~ Riyasete tevdi ederdik. Riyaset bu hesaplar1 kontrol eder, 
ayl1k hesaplar1 nazar1 itibare alarak yeniden bize para gonderir 
ve mtiteakip aylarda boyle devam ederdi. 

Amerikal1lar meselesine gelince; ben Merkez 9efi olarak 
ne .Amerikal1lardan memurlar1n re' sen para almas1n1, ne de kendimin 
para almam1 dahi hie; bir zaman ta svip etmedim. Ve bunun ic;in uzun 
mliddet bunun tahakkuku i~in c;al1§t1m. Ahmet Salih Korur bey gelmeden 
evvel esasen bu formUle edilmi§ bulunuyordu. 

B.A9KAN .. Nas1l ? 

~AHiT RAHMI YAL!M - Amerikal1lardan biz re'sen para almaz.,. 
d1k. Biz dogrudan dogruya Riyasetten gelen paray1 sarfeder ve bu 
sarfiyat1m1z1n ne kadar kism1n1n Amerikal1lara ait oldugunu bir 
liste halinde riyasete gonderirdik. Riyaset de bu hesaplara istina~ 
den mU§terek i§lerimiz ic;in Amerikal1lar1n ne kadar para sarfettigi~ 
ne muttali olurdu. Bunu al1r m1 idi, almaz m1 idi bilrneyiz. Yaln1z 
Salih bey geldikten sonra Amerikal1lardan para al1nmamas1 temaylillin
de oldugunu s~yledi.Bir mliddet de almad1klar1n1 duydum. Arna hakikat 
bu merkezde mi bilmem. Naci Perker beyin vermi§ oldugu 261 bin lira~ 
n1n bu arada sarfedilip edilmedigini soyliyecek durumda degilim. 
Qlinkli hesaplar kendileri tara f1ndan yap1l1r. 

BA~KAN - ~imdi, Ahmet Salih Korur'un mill1 emniyet ba§kan~ 
l1g1na getirildigi s1rada Amerikal1lar1n yapt1g1 yard1m dogrudan 
dogruya memurlar1n1za mi yap1l1yordu, yoksa merkeze mi ? 

§AHIT RAHMI YALtM - Dogrudan dogruya Riyasete. 
A 

BA$KAN ~ Hangi riyasete ? Milli Emniyet Ba~kan1na m1 , 
Istanbul Ba§kan1na m1 ? 
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- ~AHiT RAHMi YAL!M ~ Hayir efendim. Dogrudan dogruya ~nkara' 
daki Milli Emniy~t Riyasetine yapil1yordu, Arzettigim §ekilde bize 
Ankara'dan; Milli Emniyet Riyasetinden gelirdi.Biz Amerikal1lardan 
para almamak igin israr· etmi§izdir. · · 

BA§KAN ·• Ahmet Salih Korur Ba§kanl1ga gelmeden evvel dogru .. 
dan dogruya paran1n Amerikal1lar taraf1ndan mernurlar1n1za verildigi 
ol~U§ mudur ? 0 zamanlar kendi zaman1n1z degil mi ? Kendi zaman1n1z• 
dan evvel de yoksa boyle bir mevzu zaten yok demektir. 

~AHiT RAHM! YAL!M ... Prensip 1 tibariyle yoktur. Fakat Ameri
kal1lar1n ticretli bulundurduklar1 memu·rlar vardl.. Bunlara bir miktar 
verilirdi. Fakat ondan sonra bunu da kestik• ', . 

- BAQKAN .. San1k Ahmet Salih Korur, .Ba§kan Vekili oldugu 
zaman Amerikal1lar1n boyle memurlar1n1za ticretlerini bizzat verme 
durumu yoktu oyle mi ? 

§AHi T RAHM! YAL!M ..... Hay1r, sure ti ka t'iyede yoktu. 
A v • BA§KAN - Milli Emniyet Ba§kanl1g1 veriyor. Ifadelerin bir 

yerinde dediniz ki, biz hesaplar1 mti§terek olarak, Amerikal1lardan 
ne kadar ald1k, ortlilli odenekten ne kadar ald1k diye veriyormu~sunuz? 

§AHi:T RAHM! YAL tM - Yanll§ soylemi§ olabilirim. Onlarla 
yapm1§ olauiumuz mti§terek i§lere sarfetti,imiz miktar1 goster!rdik. 
Bu suretle bu paray1 riyasete nereden alaca#1n1 ogrenmesi imkan1n1 
verirdik. 

BA§KAN ~ s+z bu fotokopilere baksan1z Ikmal §ubesine ne 
kadar sarfedilmi§, Istihbarata ne kadar sarf edilmi§, dost devlet
lerin i§lerine ne kadar sarf edilmi§, yani 261 bin ktisur liran1n, 
yedirmek suretiyle nerelere sarfedildigini buradan anl1yabilir misi .. 
niz ? 

~AHiT RAHMi YAL!M s Burada ingilizlerden al1nm1§ olan bir 
para var, 8 bin lira ••• 

BA~KAN ~ O var, tetkik etmege ltizum yok. 
. San1k Ahmet Salih Koru-r, §Bhidin ifadesine gore, 

memurlar1m1z1n ticretlerini dogrudan dogruya Amerikal1lar vermemekle 
beraber, sizi ·ba§kanl1g.a gelince kesmeniz vaziyeti yokmu§? 

SAN!K AHMET S.ALIH KORUR - Var efendim, ar zedeyim. (§a hide 
~itaben:) Amerikal1lar nam1 hesab1na ~al1§an memur yok mu idi ? 
Amerikal1lar taraf1ndan Ucretleri tediye edilen ••• Btittin bunlar1 
ben kendilerihden ogrendim. 

BAQKAN ~ Siz de mikrofona gelin, kar§1l1kl1 konu~un. 

SAN!K AHMET SAL!H KORUR w Sizden sonra gelen mektep mtidUrli 
vard1. Bunun ismi ne idi ? 

~AIITT RAHMl YAL!M .. !smi Arif Koral idi. 
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SAN!K AHMET ~.ALIH KORUR - Sizlerden ogrendim, istanbul'da 
Amerikal1larla olan mlinasebetinizi ve Amerikal~lar1n kimlere para 
verdigini ve ne §ekilde verdigini sizlerden ogrendim. Amerikal·1lar 
nam1 hesab1na para verilmesinin bizim izzeti nefsimizi rencide et
tigini sizlerin telkininiz tizerine ben bu i§le me§gul nldum. Elbette 
bu paran1n bir kism1 merkeze veriliyor, merkez de sizlere gonderiyor. 
Bir k1sm1 da orada kendilerinin tuttugu, ayr1ca ayl1klar1n1 verdik
leri bir tak1m yerler vard1. Beyoglu'nda , ~i§li'de. Bunlar1 peyder~ 
pey keselim dedik. Bu karar1n verilmesini bendenize telkin eden 
.Arif beyle Rahmi beydir. Ben bu iki arkada~tan ald1g1m telkin tizerine 
b11nu yapt1m. Zaman1n Ba§vekiline bu noktay1 arzettim, "keselim kac; 
paral1k §eY" dediler. N" hayet ~yda 150 bin senede §U kadar milyon 
eder~ ontimtizdeki sene b nu telafi edelim, dedik. Bundan sonra yaln1z 
operasyon masraflar1n1 lmaya ba§lad1k. A11nan paran1n bir k1sm1 
merkeze gidiyor, merkez en tekrar Vilayete geliyordu.Ben pek o kadar 
teferruata vak1f degili • Arkada§lm• burada, izahat versin, ac;1k 
olarak. 

~.AH:tT RAHMi Y.A IM ... Efendim, prensip' olarak Amerikalardan 
para almak istemedigimizi arzetmi§tim. Ahmet Salih bey vazifeye gel~ 
digi zaman kendisine ay 1 §ekilde telkinde bulunduk, biz bu paray1 
hie; almamak ic;in telkin e bulunduk •. Fakat Salih bey bu paran1n bir 
k1sm1n1 merkeze gelmi§ ir k1sm1n1 Istanbul'a gelmi§ diye kar1§t1r1-» 
yor. Bize buradan gelir 1, Merkezden gelirdi • .Amerikal1lar1n kimlere 
para verdigini de bilir erdi. 

Bizi~ Amerikal lardan hie; bir zaman para almak istemedigi~ 
mizin sebebi;.mU§terek ulland1g1m1z adamlar tizerinde onlar1n ntifuzu 
oluyordu, bu da bi zim 1 zeti nefsimi ze dokunuyordu •. Bundan dolay1 
hie; almamak mlimklinse al amaya taraftard1k. Fakat, mti§terek i§lerimiz 
oluyordu. Amerikal1larl bulundugumuz mti§terek i§lerde sarfedilecek 
para yine Ankara'dan ge irdi.Arif Koral bey, §imdi kendisi de gele
cek huzurunuza, Okul Mti Urti idi. Okulun paras1n1 dogrudan dogruya 
Amerikal1lar verirdi. grudan dogruya okula verirlerdi• Bize dogru
dan dogruya vermezlerdi Biz almazd1k.Fakat dogrudan dogruya .Arif 
Koral beyin Mtidtir oldugu Mektebe verilirdi. Belki beyefendi bu para
Yl kar1§t1r1yorlar. 

BA~K.AN ~ Bunu Arif Koral'dan soracag1m. 
~imdi siz bulundugunuz, esasen .Amerikal1lar tara

f1ndan yap1lan yard1m1n kesilip de, Ahmet Salih Korur'un elinde bulu
nan paralar1 yedirmek suretile yard1m yap1lmas1 gibi bir durum var 
m1d1r ? 

~.AHi T RAHMi Y~L!M .. Merkez ~ademesinden bana intikal etme
mi§tir. Bu hususta malumat sahibi degilim. 

B.A§KAN · - Amerikal1,larca yap1lan yard1m1n tamamen kesildigia. 
ni biliyor musunuz ? 

§AHIT RAHMi YAL!M - Ahmet Salih bey Amerikal1lardan almaya
l1m art1k dediler.Biz de mlisterih olduk. 

BAeKAN - Ondan sonra yine ba§lam1~ ? 

~AHiT RAHMi YAL!M - Kesildi mi, kesilmedi mi, kesildi ise 
ne kadar devam etti bilmem. 
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SANIK AHMET SALIH KORUR - Neden yenidan ba§lad1g1n1 arz 
edeyim • 

. ~amdi, hakikat §Udur, say1n Ba§kan1m. Yap1lan telkin lizerine 
ben bu 1§e g1.ri§t1m • .Amerikal1larla birden bire alakam1z1 kestik. 
Ha kika ten bu 19 i zzeti nefsimi zi r encide edecek va ziyete gelWi§ ti. 
Bir mliddet sonra bu 1~ tekrar ba§lad1. Tekrar ba§lamas1, filan memu
ra yard1m §ekl1nde degil; mli§terek operasyona yard1m mahiyetinde idi. 

B.A9KAN-. Bu sizin mlidafaan1z, gec;en oturumda da soylediniz. 
9imdi soyliyecegini z ba§ka bir §eY var m1 ? . 

SANIK AHMET SALiH KORUR ~ Rahmi beyden istedigim, bu telkini 
bana yapanlar1n kendiler1 oldugun~ ve bu telk1n lizerine hareket ed1p 
etmedig1m hakk1nda fik1r ve mtitalaalar1n1 beyan etmeleridir. D1ger
lerin1 za ten bilme zler, hak1ka t halde. Boyle b1r kanaa tlar1 var m1d1r? 

BA9KAN ~ Konu§ma olmu§.Fakat bu telkin net1ces1 al1nacak 
yard1mlar1n kesil1p kesilmedigi, kesilmi§se ne kadar kesildigini 
bilmiyor. 

S.ANIK .AHMET SALiH KORUR ~ Bu mliddet zarf1nda .Amerikal1larla 
olan mtinasebetlerimizde kendilerinin gurur hissi ytikseldi mi, ytiksel
medi mi ? Btitlin Dairede bir gurur ba~iad1 m1, ba§lamad1 mi ? Bu 
kanaa tini i zhar etsinler, benim i <;in ka fi. . . 

B.A~KAN. ,,. Gurur var m1 i di ? 

~AHiT R.A~i Y.AL!M .,. Biz hie; bir zaman .Amerikal1lara kendi 
gururumuzdan fedakarl1k yapmad1k. Yaln1z lizlildtik. 

• 

' 
BA~KAN - Bu ifade kar~1s1nda bir diyecek var m1 ? Yok. 

~ahit Arif Koral'1 <;ag1r1n. 

(~ahit .Arif Koral huzura al1nd1). 

B.A~KAN -. .Ad1n1z 9 

~.AHi T - .Arif. 

BA~KAN - Soyad1n1.z ? 

~AHi T ARIF - Koral. 

BA~KAN - Baban1z1n ad1 ? 

~.A Hi T ARIF KORAL - i smail Hakk1. 

BA~KAN - Kac; dogumlusunuz ? 

~AHIT ARIF KOR.AL cw 1910. 

BA~KAN r:a ~imdi va zi feni z ? 

~AHiT ARIF KORAL ~ Emekliyim • 

BA~KAN ~ 1950 de ? 

j 
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~AH1 T ~ARIF KORAL ,. Emir ganda buluna n is ti hba rat Okulu 
Mlidtirli i dim. 

B.A~KAN .. Hangi tarihten hangi tarihe kadar ? 

~AHiT ARIF KORAL "'" 1956 dan 1958 e kadar. 
A • 

BA~KAN ~ San1klar1 tan1yor musunuz, §ahitlige man1 bir 
haliniz var mi ? 

~AHiT ARIF KORAL Tan1yorum. ~ahitlige mani bir halim 
yoktur. 

(~a hide yemin ettirildi). 

BA~KAN ~ Bu d~va 5rtlilli 5denek d~vas1d1r. ~rttilli ~denegin 
bir k1sm1 zimmete ge~irilrni§, bir k1sm1 usulstiz sarf ~dilmek sure"'" 
ti¥le zimmetine ge~mi§.D;va bu, san1klara atfedilen dava bu. Bunlar~ 
dan san1k Ahmet Salih Korur, 1957 senesinde Milli Emniyet Ba§kanl1g1-
Vekilligi yapml§· Ondan evvelki Ba§kan Naci Perker taraf1ndan kendi"'" 
sine 261 bin klisur lira iade edilmi§. Bu 261 bin klisur liray1 San1k 
Ahmet Salih Korur bir mliddet muhafaza etmi§, kendisi Ba§kan Vekili 
olunca, Amerikal1lar memurlar1m1z1n Ucretlerini dogrudan dogruya 
veriyorlarm1;, memurlar1m1zla do~rudan dogruya mtinasebette bulunuyor
larm1§, bu hal ho§ gorlilmemi§, bu duruma nihayet verilrni§ ve duruma 
nihayet vermek suretiyle Amer1kal1lar1n yard1m1 da kesilmi§• 

San1k Ahmet Salih Korur kendisi Emniyet Ba§kan Vekili bulun
dugu zamanda elinde bulundurdugu 261.000 klisur liray1 aylara taksim 
etmek ve yedirmek suretiyle sarfetmi§• Mlidafaas1 budur. Bu 261 bin 
ktisur, liray1 ald1g1 muhakkak, tesbi t edilmi§tir. Burada saklad1g1 
p~ray1 sarfederken bir yere yazmas1, defterlere intikal ettirmesi 
laz1m m1d1r, degil mi~ir ? 

~AHi T ARIF KORAL ~ Efendim mlisaade buyrulursa o zaman Okulun 
nereden para ald1g1n1 ve ne kadar para ald1g1n1 izah edeyim. Bu 
izahat1mla tahmin ederim ki, emir buyurdu~unuz hususlara cevap vermi§ 
ola cag1m. 

• 
0 tarihte Okul paras1n1 Amerikan Servisinden al1rd1. Istan~ 

bul Te§kila t1n1n mus takil dig er guruplar1 da paray1 .Amerikan servi,. 
sinden al1r ve mahsubunu da .Amerikan servisine, yapard1. Ben Okul 
Mtidlirltiglinti deruhte ettikten sonra gerek teknik ve gerekse psikolo~ 
jik b~k1mdan bir ~ok mahzurlar1n1 gordtim ve Ahmet Salih ~eyden evvel~ 
ki alakal1lara da arz ettim. Ahmet Salih bey gelinee Vekaleten vazi.,,. 

. • A 

feyi deruhte edince Istanbul Te~kilat1n1 tefti§e geldi. Bu hususta 
kendisine maruzatta bulundum, dedim ki; "Hatal1 bir yolday1z, sevki 
idare kabiliyetini kaybediyoruz, bilhassa istirham ederim. Gururlar1n 
yahut ~aln1z benim tahsisat1m1 riyasetten gonderin, diger merkez 
te§kilat1n1n tahsisat1 gibi. Kendisi benden bunun ne zaman yap1ld1g1~ 
n1, ni~in yap1ld1~1n1, hangi sebep taht1nda yap1ld1g1n1 sordular 1 bilmedigimi soyledim. Hatalar1n1 soyleyin dediler. DiliminAd5ndligti 
kadar hatalar1n1, mahzurlar1n1 arzettim. Kendisi gayet makul kar§1la
d1. Dedi ki; gayet dogru, Ankara'ya donecegim, sizinle daha fazla 
konu§mak imkan1na malik degilim, bir defa daha geldigi~ zaman bu 
hususlar1 tekraren anlatacaks1n1z dedi.Filvaki, bir hafta sonra mi, 
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·on glin sonra m1 tekrar istanbul'a geldi.Tekrar mektebe geldigi zaman 
kendisi dedi ki, "§imdi telefon edeceksin Riyasete, bundan boyle 
sizin tahsisat1n1z1 Riyaset do~rudan dogruya size g5nderecek. Ameri~ 
kal1larla al1§ veri§ y~pm1yacaks1n1z. Paray1 al1p mahsubunu yapac~k
s1n1 z. " Ben de evvela Merke ze ve Merke z kanal1 ile de Riya s e te te,,. 
lefon ettim. 0 aydan itibaren biz tahsisat1m1z1 Riyasetten, M~rkez 
kanal1 ile almaya be~lad1k. Amma bu tahsisat1n orttilli odenegin hangi 
k1sm1ndan ve ne §Brtlar alt1nda bana verildigini bilemem. ~ · 

BAeKAN - Bu kadar mi efendim ? 

~AHi T .ARIF KORAL .. Bu ka da r. 

BA~KAN ~ Boyle konu§tuktan sonra Amerikal1lar1n tamamiyle 
yard1m1 kestigini de biliyor musunuz, size yap1lan ·yar-d1m1n merkeze 
yap1lmay1p kesildigini biliyor ~musunuz ? 

~AIITT ARIF KORAL ,... Gene bir istanbul'a geli§lerinde Ahmet 
Salih Korur bendenizi Park Otelde yeme~e ~a~1rd1. Bu mevzular Uze
rinde gorli§elim dedi. Kendi sine te:fekktir ettim. De dim ki; Bi zi mli§
glil bir durumdan kurtard1n1z. Cevaben dedi ki; Yaln1z bu 1§ igin 
degil, ben Ba§vekile rica ettim, ikna ettim, be§ ytiz bin lira kadar 
bir tahsisat ald1m. Binaenaleyh bundan boyle Amerikal1lardan para 
almayacaks1n1z, dedi· Boyle bir konu§ma oldugunu o zamanki list kade
meler de bulunanlar bilir. 

A 

B.A~KAN ~ Mesela kim ? 

~AHi:T .ARIF KORAL ~ Mazhar Eymur; Emin Qobanoglu ki - o 
zamart1n Operasyon §efi idi.-

§unu arzedeyim ; Ahmet Salih Korur'dari sonra asaleten tayin 
elunan Htiseyin Avni GOkttirk vazifeye geldigi zaman, i§ittik ki; 
.Amerikal1lardan Ahmet Salih zaman1nda al1nmam1§ olan aylara ait 
paran1n hepsi istenmi§, param1z yetmiyor denmi§• Tahmin ederim ki, 
bunu, o zaman1n servisin list kademelerinde olanlar bilir. 

\ 

BA~KAN ~Be§ ay devam etmi§ bu.Ve kesilen bu ayl1klar 
Hlis eyin .Avni GOktlirk tara f1ndan. 

~AHiT .ARIF KORAL ~ Istemi§ diye i§i ttik. 

B.A~KAN - Ba~ ka ? 

~AHiT ARIF KORAL ~ Ba§ka maruzat1m yoktur, emirleriniz var
sa cevap vereyim. 

BA~KAN ~ Telefon ettiginiz zaman Reis kimdi ? 

~.AHiT ARIF KORAL ~ Muhasebeye telefon ettim.Filvaki o aydan 
itibaren mahsup hesaplar1m1z da vard1r. 0 aydan itibaren de gerek 
mahsubumuzu ve gerekse para al1m mahsubumuzu dolrudan do~ruya Riya-
sete bildirdim. · 

B.A§KAN - Binaenaleyh, 261.000 klisur liray1 yedirmek sure
tiyle sarfetmi§ oluyordu, oyle mi ? · 
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~AHiT ARIF KORAL ~ Bunu bilmem, nereden geldigini, oradan 
·ml geldigini bilemem. 

BA9KA~ ~ Sorulacak bir §EY var m1 ? 

B.A9S.AVC! ..,.,, Yok efendim •. 

BA9KAN ~ San1klar1n bu ifadeye kar§l bir diyece~i var m1? 
Yok. Siz de buyrun efendim. · 

(9ahi t .Arif Koral hu zurd~n ayr1ld1). 

BA9KAN - (San1k Ahmet Salih Korur'a bitaben:) Naci Perker 
taraf1ndan iade edilen 261 bin klisur lira sizin yan1n1zda ne kadar 
kald1 ? 

SANIK AHMET SALIH KORUR ~ 1953 ten 1957 ye kadar. 

BA~KAN ,.. Neden o mtiddetler i<;inde gelen yeni Ba§kana ver,. 
medini z ? 

SANIK .AHMET S.ALIH KORUR """ ihtiya<; hissedilmedi .~Unkli ilk 
celsede arz ettim, say1n Ba§kan1m.Bu para Naci Perker'in tasarruf
lar1 idi. Hini hacette kullanmak igin. 

BA~KAN - ihtiyag hissedilseydi verecektiniz. 

S.ANiK .AHMET SALIH KORUR - Evet, efendim. 

BA9KAN ~ (Ba§savc1ya hitaben) iddianameniz haz1r m1 ? 

BA9SAVCI ~ Evet, efendim. 

BA9KAN ·» 9u halde gizli oturuma son verelim. 

( Gi zli oturuma son verildi > ,Duru§ma salonu kap1lar1 
_ag1ld1). . 

BA9KAN ~ Ba§ka bir §eY var m1 ? 

BA§SAVCI ~ Hay1r. 

BA9KAN ~ Esas hakk1ndaki iddiaya geliyoruz. 

B.A9S.AVCI ·=a Evet efendim~ 

BA9K.AN "'" 9u halde gi zli oturuma nihayet verilmi§ tir. 
Duru§m~ salonunun kap1lar1n1 ag1n1z. 

(Salonun kap1lar1 ag1ld1 ve dinleyiciler salondaki 
yerlerini ald1lar). 

BA9KAN 2 9imdi esas hakk1ndaki iddiay1 dinliyecegiz. 
Buyrun efendim. 
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BA~S .. ~VC! ""Ytiksek .Adalet Divan1n1n Say1n Ba§kan1, say1n 
t+yeler; 
Duru§man1n devam1 s1ras1nda btittin milleti hayret

ten hayrete sevkeden bir davan1n mtita1$.as1na s1ra geldi. Divan dosya~ 
lar1nda ve kay1 tlar1nda ·ad1na "Orttilti Odenek" davas1 denilen bu ola 00 

yin bir orttilti odenek rezaleti oldugu tahakkuk etti. 

Tarihte hi~ §liphesiz Devl~t adamlar1n1n ad1n1n kar1§t1g1 
rezaletler mevcuttur ve nesiller tarihe mal olan bu rezaletleri 
okuyarak ibret dersi almaktad1rlar.AI§te ·§imdi tetkik etmekte ol
dugumuz bu orttilti odenek rezaleti davas1 da gelecek nesiller i~in 
bir ibret dersi olacakt1r. 

Halk1n demokrasiye, hak ve htirriyetlere olan inanc1n1 is-
tismar ederek iktidar1 ele ge~iren bir Ba§Vekilin, o makamda kalabil~ 
meoin tek yolu olarak halk1 kand1rmak oldugunu dli§tinmesinin ne gibi 

. .... .... " neticeler dorurdugunu ve bu zaman1n insan1 ne gibi felaketlere sevka. 
ettigini bu davada gormekteyiz, 

9imd1 bu sozlerimiz Uzerine san1k Menderes'in avukatlar1 
kaleme sar1lacak ve Ba§savc1,mtivekkilimize .hakaretler savurdu diye-
cekler ve baz1 kelime oy~nlariyle bunlar1 geri ~evirebileceklerine 
inanacaklard1r. Hemen ilave edelim ki biz millete hizmet vaadiyle 
iktidara gelen bir insan1n bir san1k sandalyas1na dti§mesinden izt1rap 
duymaktay1z. Milyonlarca vatanda§in itimad1n1 kazand1ktan sonra kotti 
icraat ve ihtirasiyle bu itimad1 kaybedip bir milletin menfuru olmak 
insana tiztintli vermektedir, Fakat biz bir vazife adam1y1z. I§gal etti,,,. 
gimiz mevki, Ytiksek I~dalet Divan1 onlinde hareketlerinin hesab1n1 
vermekle mtikellef olan bir san1g1n fiil ve hareketlerini tahlil etmek 
va zifesini bi ze yliklemektedir. 

Hele bu san1k yukar1da da az1c1k temas ettigimiz gibi on 
y1l. bir milletin Ba§vekilligini yapml§ i.se §tiphesiz bu hareketler 
lizerine daha fazla egilmek icabedecektir. 

Say1n Ba§ kan1m; 

9imdi size bir meslek hat1ramdan bahsedecegim. Yarg1tay'da 
Ba§savc1 Yard1mc1l1g1 vazifesinde bulundugum s1ralarda Sivas'tan bir 
zimmet dosyas1 geldi. Bir P.T.T. memuru bir telgraf ke§ide eden vatan~ 
da§a verdigi makbuzda tahrifat yaparak--167 kuru§ zimmetine ge~irmi§
ti. Mtidafaas1nda da o gtin hasta olan kar1s1na ila~ alacak paras1 bu~ 
lm;1mad1g1ndan bu yola.'EUracaat ettigini soyltiyordu. Hadise, .Adnan 
Menderes'in Ba§Vekilligi s1rAs1nda ve henliz maa§lara zam yap1lmad1g1 
devrelere tesadtif ediyordu. Ayda 100 ~ 150 lira maa§ alan bu memurun 
mtidafaas1 varit de olabilirdi. Fakat biz bir kanun adam1 olarak 
ancak k~nunlar1n hak!miyetini dli§tinliyorduk. 9ahsen de tesir alt1nda 
bulundugumuz iktisad1. zorluklara mukavemej; etmenin bir vatan ve 
fazilet borcu olduguna kani idik. 167 kuru§U ihtilasen zimmetine 
ge~iren vatanda§ hakk1ndaki lehde verilen karar1 bozdurduk. 

~ , A 

9imdi burada mtitalaam1 serdederken kar1s1na ila~ almak i~in 
167 kuru§U zimmetine ge~iren bu vatanda§1n hayali beni rahatsiz et
mektedir. 

Bir Qiftl~k a~as1 nas1l ~iftliginde ~al1§t1rd1g1 §ah1slar1n 
mai~etini temin etmekle •mlikellef ise,- b1rakal1m Devletin devlet olmak 
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haysiyetile memlekette umumi refah1 temin etmek vazifesini ••• Sadece 
bir c;iftlik agas1 zihniyetile bile hareket ederek amme hizmetlerinde 
gal1§an memurlar1n sefaletine mani olunacak tedbirlerin al1nmas1 
icabederdi ••• Halbuki Demokrat Parti ikt!dar1 devrinde memurlar1n 
ugrad1g1 sefaletin derecesi ctimlenin malumudur. 

Btittin memleket bu mahrumiyet y1llar1n1 mtitemadiyen vaad ve 
ilan edilen daha iyi bir gelecegin timidiyle gegirmekte idi. oysa ki •• 
beklenilen o nurlu istikbal bir seraptan ibaretti. Gergi her hamlede 
3-5 milyoner meydana geliyor ve Tanr1n1n nimetleri Demokra~ kullara 
bol keseden ikram ediliyorAve bunlar igin nurlu istikbal hale gevri
liyordu. Ama, sefalet umum1 bir izt1rap olarak memleket sath1nda 
tesirini gi ttikge art1r1yordu. 

§imdi tetkik etmekte oldugumuz bu dava ile bu izt1raplara 
nigin gare bulunmad1g1n1n "'~1m1n1 da gozmti§ bulunuyoruz. 

Qiftlik sahibi olan dli§tik Ba§vekil Menderes, bu izt1rapla
rln hie; birinden habelrdar degilmi§ de onxin ic;in. Bu has1l oluyor ? 
diyeceksiniz. Gayet kblay. Menderes tezgah1n1 nas1l kurdu ise herke~ 
sin de oylece tezgah1n1 kurabilecegini, binaenaleyh her§eyin suya 
sabuna dokunmadan tik1r1nda gidecegini dti§tinmti§ ve meseleye de halle
~ilmi~ nazariyle bakml§• 

Kendisine c;iftliginden gelen varidat1 yetmiyor. Ba§vekillik 
maa~1, mebus tahsisat1 var, o da m1 yetmiyor, omrUnde bir glin bile 
memuriyet yapmad1g1 ve bir gtin bile Ba§V~k1111k vazifesinden ayr11~ 
mad1g1 halde bir kanunun maddesindeki elastiki anlamdan faydalanarak 
ve §Bkac1ktan Ba§Vekillikten istifa ederek Ba§Vekillik vazifesine 
devam etme~le beraber bir de mtitekait Ba§ve~il s1fatiyle maa§ ~l1r ••• 
Bu da ml yetmiyor ? Senede birAkac; milyonu bulan orttilti odenek emrin
dedir. Bunun sadece kendi §ahs1 ihtiyag ve ihtiraslar1nda kullanmak
la da kalmaz. Kendisine §Bhsen bailamak istedigi her §Bhsa orttilti 
odenegin kasas1n1 agar. Onlara Devlet kesesinden rli§Vetler verir. 
Koprti alt1ndan su bag1§l1yan adam1n rahatl1g1 ile ama Devlet kese
sinden devletin en ulv1 maksatlar1n1n tahakkuku igin §eref duygusuna, 
namus hissine tevdi edilen paralar dag1t1r. 

Btit~e kanunu bir Ba§vekilin ne kadar ziyafet verebilecegini, 
ne kadar misafir ag1rlayabilecegini onceden tayin ederek tahsisat1n1 
btitgesine koymu§tur. 0., onunla bagl1 de~ildir. 

Partili arkada§lariyle sohbetler yapt1g1 muazzam ziyafetler 
haz1rlar. Paras1n1 ortUlti odenekten odetir. Kendisine pardesti, ayakka
b1, stieter, di§ f1r~as1, rak1, vi.ski, sigara ald1r1p paras1n1 orttilti 
odenekten verilir. Bu kadarla da kalmaz, Beyefendi bazan cep harg
l1g1n1 da 300 - 500 , orttilU odenekten c;eker. Hatta hatta insan soy~ 
lerken utan1yor, Bey efendinin banyosunda bulunan c1mb1zlar da orttilti 
odenek parasiyle al1n1r. 

Dli§tik Ba§vekilin bu i§lerde mazereti gayet basittir. Bunla~ 
r1n orttilli oden~kten al1nd1g1n1 bilmez •• ama y1llarca patrimuan1nda~ 
ki tezaytitten tabi haberdard1r. ~dendigini bilmedigini soyledigi 
verginin neden istenmedigini de ara§t1rmak yok mu ? S1rt1na giydigi 
pardestilerin paras1n1n nas1l odendi~ini, neden ara§t1rmam1§ ? Cocuk~ 
lar1n1n mektep taksitlerini acaba neden istemiyorlar diye de mi merak 
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etmiyor ? Evinde .mutfak masraf1 yok. Dairede bedava kahvalt1l?r, 
kartVizitler .Avrupa•da tab'edilir, para odenme~ • .Ayakkab1lar IsviQis 
re'den gelir, glimrligti kim oded! acaba diye sorulmaz. 

Degirmen dontiyor, ama degirmenin suyunun nereden gel~igine 
dikkat eden yok. Menderes on sene Ba§Vekillik yapm1§ ama §ahs1 i§
lerinin nas1l dondUgline asla merak etmemi§• Mlidafaas1n1n dayanak 
noktalar1ndan biri bu ••• Arna, gerQegi bu degil, Bizce Menderes ken
disini bu memleketin biricik sahibi sanmakta idi. H.r nutkunda da 
soyledigi g!bi, o kadar bUyUk hizmetler yapm1§tl ki Vatan ona minca· 
nettard1. Mademki mi?.nettard1, ra k1 paras1n1" da, vi ski paras1n1 da; 
ziyafet paras1n1 da odeyecekti •• :fiatta, hatta arkada§1na hediye et
tigi evcegi zin paras1n1 da. Zihniyet budur ve ortlilli odenek rezaleti 
bu zihniyetten dogmu§tur. ' 

e1mdi orttilti odenegin·mahiyeti tizerinde biraz dural1m: 

Devlet blitgesinde her odenegin sarf yeri btitge kanunlariyle 
s1n1rland1r1lm1§t1r. Bunun bir tek istisnas1 vard1r. brttilti Odenek. 

Devlet eliyle yap1lan baz1 masraflar1n aQ1klanmas1n1n, sarf 
yerlerinin belirtilmesinin, Devletin ytiksek me~faatlerine ayk1r1 
dti§mesi keyfiyeti bu istisnan1n sebebini te§kil etmektedir • .Ayni 
dti§Unce ve esastan hareket eden kanunumuz da ortUlU od1ne~in sarf 
yerinin ag1klanmamas1n1 kabul ~ylemekt~dir. Ancak Umum1 Muhasebe 
Kanununun 66 inc1 maddesine ortUlti odenegin sarf yeri s1n1rland1r1l
m1§t1r. Bu madde metnine ve ruhuna gore orttilli od~nek yaln1z Devle
tin emn1yet1 ve ytiksek menfaatlerinden ottirti ag1klanmamas1 iktiza 
eden b~z1 masraflar1n kar§1lan~es1nda kullan1labilir. Boylece orttilli 
odenegin Maliye ilminde Ve btitge kant.inlar1ndak1 yerini Ve mahiyetini 
tesbi t eyledi kt en sonra, bu mefhumun dU§Uk Ba§Vekil Adnan Menderes 'in 
nazar1nda nas1l bir anlay1§la ele al1ndig1n1 belirtmeye gal1§acag1z. 

A 

~uras1n1 hem~n belirtmek yerinde olur ki, biz, izaha Qal1§-
t1glm1z ilm1 ve kanun1 esaslar1n tesir ve telkini alt1nda D.P. ikt1~ 
dar1 zaman1nda dahi bu oqenegin ortUsti alt1nda Devletin ytiksek men
faa tlerinin ya tt1g1n1 zannederdik. Fakat bu ortli kalk1nca orada 
Devletin ytiksek menfaati yerine Adnan Menderes 'in c1mb1z1n1i QOCUk-
lar1n1n mektep taksiti, §ahsi vergileri, han1m1n1n ve gocuk ar1n1n 
.Avrupa seyahatleri, sabah kahvalt1lar1ndan evdeki sUptirgeye, ayakkab1 
boyas1ndan rak1ya, viskiye, kurbanl1k koyunun~an hay1r dli§lincesiyle 
cam1lere al1nan hal1lara kadar her ttirlti §ahs1 masraflar1n1n yatmak~ 
ta oldugunu hayretle mti§ahede eyledik. 

Tarih boyunca dtinyan1n hig bir yerinde ve hiQ bir devrinde, 
Ba§vekil gibi Devlet hizmetinin en ytiksek kademesinde bulunan bir 
zat1n, kendisine devletin ytiksek menfaatleri igin emanet edilmi§ 
millet· paras1n1 bu derece pervas1zca ve bu derece insafs1zca kullan
mr§ oldu~u gortilmU§ delildir. 

Yine tarihte bir QOk devlet adamlar1, ttirlti kaprisleri 
u~runa ve binbir maceran1n gergekle§mesi bahas1na milletlerini kor
kung kanam.alara ve izt1rapl1 ha rplere sevketmi§ olmalar1na ragmen 
yaln1z Devlet paras1na el stirmemi§ bulunduklar1ndan dolay1 §an ve 
§eref meclubu olan milletlerinin tarihinde §erefli bir ko§e i~gal 
etmi§lerdir. 

, 
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. Kendi yak1n. tarihimizden Talat Pa§a, Enver Pa§a ihtiraslar1 
ve tecrtibesizlikleriyle birinci cihan harbine kat1lmam1za ve bir 
imparatorlugun ink1raz1na sebep olduklar1 halde tarihimize vatanla~1~ 
n1 1even namuslu insanlar olarak gegmi§lerdir. Kimse onlar1n siyas1 
hatas1 Uzerinde tevakkuf eylememektedir. Zira bu insanlar Devletin 
kasas1na el atmam1;lard1r• 

Halbuki Menderes, bir yandan btittin memleketi saran sar'al1 
ve asla tekzip edilmeyen bir propaganda ile Devletten maa; ve har
cirah almad1g1n1 ortal1ga yayarken sonradan haks1z tatbikat1 gorli
lerek ilga edilmi§ bi+ kanun hUkmtinden sUr'atle faydalanarak Ba§
vekillige devam ett1gi ve Ba;vekillik tahsisat1n1 da, Mebus tahsi~ 
aatiyle birlikte ald1g1 halde kendisine bir de Ba§vekillikten emekli 
maa§l baglanml§ ve listelik orttilli odenege de yana§ml§tir• 

A Cem1yetimiz1n inan1§lar1, h1rs1~l1~1 en adi bir su~ olarak 
telakki eder. Bu telakkinin tesiri alt1nda bir ~ok h1rs1zl1klar1n 
kendiler1ni bu ith~mdan kurtarabilmek i~in daha ag1r su~lar1 kasden 
ben1msediklertni hakimler, meslek hayatlar1nda s1k s1k mli§ahede eder
ler. 

Zimmet ve ihtilas suglar1 yan1nda h1rs1zl1k gok basit kal1r 
ve bu hal vatanda§ dilinde devletin mal1n1 gaspedenlere kar§l o para 
veya ·malda sa~1 bitmedik yetimin hakk1 vard1r, d1ye bir de kar;1l1k 
bulmu;tur. Ama zimmet suglar1 aras1nda da bir s1ralama yapmak laz1m~ 
sa mesela yukar1da misalini verd1gimiz posta, telgraf memurunun 
zimmeti ile vatan1n yliksek menfaatleri i~in ayr1lan paray1 zimmete 
ge~irmek olay1 da her halde ayni mahiyette mlitalaa edilemez. ~liphe
si z Menderes'in bu hareketi,zimmet fiillerinin en menf'Uru olarak 
adalet tarihine ge~ecektir. 

Qimdi Menderes'in orttilli odenege vaki bu tasallutunu rakama 
vural1m: · . 

1950 ~ 1960 Demokrat Parti iktidar1 devresinde Orttilti ode~ 
nek Umumi Muhasebe Kanununun 77 inci maddesi uyar1nca Ba§vekil ile 
Maliye Vekilinin imzalad1klar1 bir kararname ile Adnan Menderes'in 
emr1ne verilmi§, dti;lik Ba§vekil Menderes'de bu odenegin idaresi mev-.. 
zuunda Ba§vekalet Mliste;ar1 Ahmet Salih Korur'u mutemet tayin etmi;
t1r. ~u kadar ki, Ahmet Salih Korur'un bu sahadaki tasarruf yetkisi 
gayet mahdut olup ortlilti odenegi~ sarf1 esas itibariyle dli;tik Ba§ve
kilin direktif ve mtirakabesi alt1nda ceryan etmi§tir. Bu husus gerek 
YUksek huzurunuzda ve gerekse Yliksek Soru;turma 'da dinlenen §ahi t 
Adnan Zafir, Yurdanur Genya, Mehmet Ali Belig Ceylangil, san1k Ah~ 
met Salih Korur ve San1k Adnan Menderes'in beyanlariyle sabit olmu§~ 
tur. 

Bu noktada §U hususu zikretmeden gegemeyecegim: ~ayet san1k 
Ahmet Salih Korur bu orttilti odeneg1n sarf1na ait hesabat1 dti;tik 
Ba§Vekile santimi santimine arzetmek gibi bir dli;tince ile hareket 
etmeseydi, buglin bu davada rezalet olarak tavsif etmi§ oldugumuz 
hakikatler Uzerinde kolayca, konu;abilecek bir mevzu olan §ehadete 
istinad edecektik. O takdirde de Menderes aleyh1nde §ehadette bulu
nanlara itiyad1 oldu~u veghil~ kolayca ve rahatga bu i§den benim 
haberim yok bunlar1 siz yapm1§s1n1z diyebilecekti. 
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Mamafih bu ger~ek vesikalar kar§1s1nda dahi dti§tik Ba§veki~ 
lin i§ arkada§lar1na, ha tta vergilerin odenmesi, evine yap1lan mas~ 
raflar, ogluna ve kar1s1na harcanan seyahat paralar1 mevzuunda e§ine 
ayn1 rahatl1kla isnadlarda bulundugunu da gordtik. 

Bilirki§i taraf1ndan vesikalara dayan1larak yap1lan hesap
lamalara gore on y1ll1k iktidar1 devresinde Adnan Menderes 24 milyon 
548 bin, 713 lira 79 kUrU§ miktar1ndaki orttilti Odenege tasarruf .at""' 
mi§tir. Bunun -24 milyon 336 bi~ 655 lira 28 kuru§Unun sarf1na ait 
vesika ve kay1tlar mevcuttur. Iki adet aras1ndaki farka tekabtil 
eden 212 bin 58 lira 61 kuru§un sarfedildigi hakk1nda veya sarf yeri 
hakk1nda ~ir kay1t mevcut degildir. B~ miktar on y1l zarf1nda btitlin 
orttilli odenegin sarf1nda mutemet olarak kendisi vazif~li bulundugu 
cihetle Ahmet Salih'in zimmetinde kalm1§t1r • 

. Ayr1ca 1953 Nisan1nda Milli emniyet hizmetleri ba§kanl1g1ncm 
dan ayr1larak Bagdat El~iligine tayin edilen Naci Beyin Milli Emni .. 
yetten tasarruf ettigi 261 bin 780 lira da keza sarf yeri ve kayd1 
bulunamaas1 sebebiyle bu paray1 teslim alan Ahmet Salih Korur'un 
zimmetindedir. 2~ milyon 336 bin 655.lira 28 kurU§Un bir k1sm1 
do~rudan do~ruya Adnan Menderes'in 1ahs1ne ve yak1nlar1na ve b!r 
k1sm1 da ba§kalar1n1n menfaatine ve bir diger k1sm1 da maksat dl§l 
ve usulsliz olarak sarfedilmi§tir. 

~imdi bu sarfiyat1 ayr1 ayr1 tetkik edelim: 

1.~ San1k Dti§lik Ba§vekil Adnan Menderes'in §ahs1na ve 
yak1nlar1na yap1lan odemeler: 

Dosyadaki listelerin yegen yegen tetkikinden de anla-
§ ilacag1 gibi san1k Mender es 'in §ahs1na ve ya k1nla r1na sarfedilen 
paralar1n yekunu 219 bin 500 lira 82 kuru§tur. Bu sarfiyat kendisi
nin pardesli, pardeslilUk kuma§, slieter, bina ve gelir vergisi taksit
leri, e§inin, kendisinin ayakkab1 paras1, cep har~l1g1, kar1s1n1n ve 
~ocuklar1n1n seyahat masraf1, ~ocuklar1n1n cep har~l1g1 ve mektep 
taksitl~ri, hatta kU~tik Menderes'rn mebus evlerindeki evinin taksiti 
gibi tamamen §Bhs1na ve ailesi efrad1na ait masraf kalemlerinden 
ibarettir. ~u ciheti de ozel olarak belirtmek isteriz ki, Adnan 
Menderes'in ikametg~h1na orttilti odenekten yap1lan bir kis1m yiyecek, 
i~ecek, temizlik ve tuvalet malzemesi gibi tamamen §ahs1 masraf 
karakterinde bulunan 02emelerin miktar1 kesin olarak tesbit ve 
tefrik edilemedigi mtilahaza olunarak bu odemeler zimmet mikdar1n1n 
hesab1nda nazara al1nmam1§t1r. 

,.. 
Htilasa dti§tik Ba§vekil Adnan Menderes'in kendisine ve yak1n-

lar1na yap1lan odemeler suretile zimmetine ge~irdigi para her ttirlli 
§tipheden uzak olarak 219 bin 500 lira 82 kuru§tan ibarettir. 

2.~ ~imdi Demokrat Partiye ve bu partiyi destekleyen gaze~ 
telere yap1lan odemelerle bu odemelerin mahiyeti lizerinde duracag1z. 

Bilirki§i raporundan ve Bilirki§inin duru§ma s1ras1ndaki 
mlitemmim izahat1ndan anla§1ld1g1 gibi dogrudan dogruya Demokrat Par~ 
tiye 1 milyon 262 bin 414 lira 47 kuru§ ve D.P.yi tutan gazetecilere 
de 722 bin 809 lira odenmek suretiyle Orttilli odenekten bu parti 
yarar1na cem'an 1 milyon 986 bin 223 lira 47 kuru§ tediye edilmi§tir. 
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Bu odenek ig~nde b.undan onceki duru§mada okunan Bliylik Dogu'~aki ve 
- bir kitleyi InonU'yti oldlirmeye te§Vik eden ve Atattirk ink1laplar1na 

ayk1r1 ne§riyat1 btittin yurtta nefret uyand1ran Necip Faz1l K1saklirek' 
e odenen 147 bin ktisur lira da dahildir. 

Necip Faz1l K1saktirek'in kar1s1na da 3000 liral1k bir tedi
ye yap1ld1g1n1 ogrenerek bu odemenin sebebi igin Neslihan K1saktirek'i 
de huzurunuza getirmi§tik. Bayan Neslihan K1saktirek, kocas1 hapse 
girdigi igin Menderes'in- kendisine bu odemeyi yapt1g1n1 soylemi§ti. 
Menderes de kocas1n1n hapse girmesi dolay1siyle s1k1nt1ya dti§ttiglinli 
ogrencigi igin bu yard1m1n ortlilli odenekten yap1ld1g1n1 kabul etmi§~ 
tir. 

9imdi a~1kl1yorum; Necip Faz1l K1saklirek o zaman Atatlirk'e 
hakaret ettiginden dolay1 mahkum edilmi§ti. Ve o tarihe ka~ar da 
ortlilti odenekten 100 binin listlinde para alm1§t1, Halka ahlak dersi 
veren ve kumarhanelerde yakalan1nca oralara observasyon igin gittigi
ni iddia eden bu za tin, Atatlirk' e hakaretten dolay1 hapse girdigi 
s1rada, kar1s1na orttilti odenekt~n odeme yapman1n ger~ek mahiyeti 
tizerinde bira z tevakkuf etmek la z1m.d1r. 

Menderes iktidara gelmeden once mlitemadiyen Atattirk'ten 
bahseder, onun kurtar1c1 ve yarat1c1 bliytik §ahsiyetini overdi. Arna, 
iktidara ge~er gegmez ilk icraat1 onun ink1l~plar1na ihanet oldu. 
Iktidarlar1n1n daha ilk senelerinde vatan ve milleti as1rlar1n geri
letici baglar1ndan kurtaran ink1laplar1m1z1 muvaffak olmu~ ve olmam1§ 
ink1laplar diye tasnife tabi tuttu ve ink1lap aleyhtarlar1na sirf 
iktidarda kalmak bahanesiyle tavizlere ba§lad1. Ve bu taviz siyase~ 
tinde 27 May1s ink1lab1na kadar devam etmekte tereddtit etmedi•Biz 
bu h areketinin burada tahlilini yapacak degili z. ~liphe$i z dig er da-
valarda onun da s1ras1 gelecektir. Burada bundan bahis etmemizin 
tek sebebi Atatlirk'e sovdligli igin hapse giren adama yard1m zihniye
tini ag1klayarak kendisinin sozli ile hareketi aras1ndaki tezada 
temas etmekten ibarettir. 

Menderes'in D.P. ye ve yukar1da mahiyetini belirtti~imiz 
gazetecilere yapt1g1 odeme,usulsliz bir sarfiyat ola'rak mlitalaa olu-
nama z. Zira usulsliz sarfiya t ancak bir amme hi zmetinin kendi tertip 
ve fasl1nda de~il, blitgenin bir ba§ka tertip ve fasl1ndan ~ar§1lan
ma s1 halinde bahis mevzuu olabilir. Yani netice itibariyle para yine 
bir amme hi zmetine · sarf edilmi§ olmak §Brtiyle ba§ka fas1l Ve maddem 
lerden vaki odeme usulstiz sarfiyat say1labilir. Halbuki hadiselerde 
or~lilli odenekten yap1l~n bu odeme asla bir amme hizmetine yap1lm1~ 
degildir. Ta·mamen §Bhs1 ve hususi bir menfaat1n kar§1lanmas1na sarf
edilmi§ tir. 

D.P. ye ve onu tutan, daha a~1k t~birle Menderes'in §ahsi 
arzulariyle birlikte D.P. nin propagandas1n1 yapan gazetelere yap1-

" lan bu tediyenin amme hizmeti mefhumiyle uzaktan veya yak1ndan hig 
bir ili§igi olmad1g1 izahtan varestedir. Bir memurun muhafaza ve 
mlirakabesi alt1nda bulundurdugu bir paray1 D.P.ye odemesiyle bir 
arkada§1na odemesi aras1nda big bir fark yoktur. Diger taraftan 
zimmet sugunun te§ekklilii igin failin muhafaza ve mlirakabesi alt1nda 
bulundurdugu paray1 muhakkak kendi menfaat1na tasarruf etmesi de §art 
degildir. 202 inci maddenin mutlak metni,- zimmetine gegi·ren veya mal 
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edinen tabiriyle bu kavram1 kapsad1g1 gibi gergekte Temyiz Mahkeme
sinin tatbikat1 da muhafaza ve mtirakabesi alt1ndaki paray1 ba§kala~ 
r1n1n menfaat1na sarf halinde temelllik kasd1n1n m~vcut oldugunu 
kabul ile bu kabil hadiseleri zimmet olarak mlitalaa etmektedir. 

I 

Bu duruw kar§1s1nda gerek D.P. ye gerekse bu partiyi veya 
Menderes'in §ahs1 emellerini destekleyen gazetelere vaki ve cem'an 
1 milyon 986Abin 223 lira 47 kurU§U bulan odeme Adnan Menderes'in 
zimmetine ilave etmek iktiza eder. Keza Refik Koraltan'a ortlilli 
odenekten 1958 y1l1nda Avrupa'da yapt1g1 vazife ve seyahat s1ras1nda 
seyahat ve tedavi masraf1 olarak odenen 12 bin 460 lira da ayni 
mahiyette olup Adnan Menderes'in zimmetine eklenmesi gerekir. 

3.~ Parkotelde yap1lan tediyelerin mahiyeti tizerinde de 
biraz tevakkuf edelim: 

San1k Menderes'in 1954 ~ 1960 y1llar1 aras1nda ikamet 
ve yemek masraf1 olarak Parkotelde cem'an 802 bin 675 lira odedi~i 
dosyadaki hesaplar1n tetl~Jkinden anla§1lmaktad1r. · 

Mer'i kanun htiktimlerine gore bir memurun vazife sebebiyle 
yapt1g1 seyahatlerde ikamet ve yemek masraflar1n1n gergek tutar1 
kendisine aynen odenmez. Ancak kanunen m.uayyen bir yevmiye tutar1 
tahakkuk ettirilir. Gergek masraflar bu bel~i yevmiyeyi B§t1g1 tak
dirde fazlas1 memur taraf1ndan ve kendi cebinden kar§1lanmak gerekir. 
Bu sebeple sozti edilen 802 bin 675 lira da san1k Menderes'in zimme
tine dahildir. 

Dli§tik Ba§vekilin Parkotelde kald1g1 mliddet zarf1nda Harci..,. 
r~h kanununa gore yolluk ve ikamet yevmiyesi almas1 ve onun bu meb
lagdan dli~tilmesi gerekecegi hususu ileri stirtilebilecegi gibi bu 
odemeye baz1 Vekil ve Mebuslar1n ikamet ve yiyehek masraflar1n1n da 
dahil oldugu iddia olunabilir. Buna cevab1m1z §Udur: 

§imdi mahiyeti tamamiyle meydana g1km1~ olan Parkoteldeki 
ikametlerinin Ba§vekilin gorevi ile ilgi derecesi mlinaka§a edilebi
lir ise de vaktiyle tahakkuk ettirilmemi§ ve usulen beyanname veril .. 
mami§ bulunan ve boylece istihkak illet ve sebebi ayr1ca tesbit 
edilmemi~ bulunan boyle bir alacag1n hesa~lanmas1na kanunen cevaz 
yoktur. Kald1 ki bu meblag da dost ve yarana yap1lan masraf1n odeme• 
yi yapan1n kendi keses1nden harcanmas1 gerekecegi de gayet bedihi
dir. Buna ragmen biran igin Menderes'in yolluk ve ikamet yevmiyeleri
nin hesaplanmas1 gerektigini de makul kar§1larsak dahi 800 klisur 
bin lira; yan1nda bn miktar devede kulal{ kabilinden kalacakt1r. Ayr1ca 
yukar1da da az1c1k temas ettigimiz gibi bu istihkak1 iddia edenin 
usulline gore beyanname vererek almas1 gerekmektedir. Arna Adnan Men
deres'in maksad1 ba§kad1r. O kendisini btitlin varl1g1yle memlekete 
hasretmi§ gorlinmeyi ister. Maa§ almad1g1n1, harcirah almad1~1n1 
propaganda ettirir ve gergekten de 1952 den itibaren harcirah alma
m1§t1r. Bu kabil ne§riyat1 tekzip etmedigine gore demek ger~ekten 
harcirah almamak haklar1 tezahlir ·aemektir. Bollece san1g1n harciraha 
mlistehak oldugu iddias1n1n da tetkikine kanun1 mesag yoktur. 

4~~ Numan Menemencioglu'nun Paris Bliylik el~isi bulunduiu 
s1rada kumar ve sefahat borcu olarak terakUm eden 105 liran1n da 
orttilli odenekten odenqigi san1klar1n itiraf1 ile sabi~ olmu§tur. 
Bu itibarla bu 105 bin liran1n da zimmet miktar1na ilavesi icabeder. 
Zira bir §ahs1n sefaha t ve kuwar borcunun or.tlilU odenekten odenmesi""' 
ne hi~ bir ve~hile kanun1 imkan mevcut degildir. Bir an igin -haric1 
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itibar1m1z1n zedelenmemesi igin bu paran1n odendigini dli§tinelim: 
Numan Menemencioglu yurda avdet ettikten sonra kendisinden tahsili 
icabederdi. Boyle yap1lmayarak yapt1g1 haysiyet kir1c1 faaliyetten 
dolay1 mlikafaten Istanbul Mebusluguna tayin edilen bu zattan istir~ 
dat yoluna gidilmemi§ olmas1 san1g1n zimmet kasdiyle hareket eyle~ 
digini ag1ga koymaktad1r. 

HUlasa bu dort kalemde zikredilen rakamlarla dli§lik Ba~vekil 
Adnan Mender,.es 'in zimmet tutar1 3 milyon 125 bin 859 lira 29 kuru§a 
balig olmaktad1r. 

Ortlilli odenekten bu odenegin tahsis maksad1 ve mevzuu d1§1n
da yap1lan diger odemelere gelince: 

Gerek Bilirki§i raporundan, gerekse Bilirki§inin huzurda 
verdigi mUtemmim izahattan anla§1lacag1 lizere Dti§tik Ba§bakan Adnan 
Menderes'in Ba§vekilligi s1ras1nda sarf1 kendisinin §eref ve namusu~ 
na tevdi olunan ortlilli odenekten 10 milyon 336 bin 389 lira 9l kuru~ 
§U da Muhasebi Umumiye Kanununun tayin ettigi maksat ve mevzu d1§1n~ 
da kulland1g1 sabit olmu§tur. 

Cumhurba§kanl1g1nda verilen ziyafetlere ait masraflar1n 
kar§1lanmas1 igin yap1lan tediyelerle Btlylik Millet Meclisi Ba§kan
l1g1 Ve diger muhtelif kimselere yap1lan Odemeler de bu hesaba dahil~ 
dir. 

San1k Ahmet Salih Korur Ve yak1nlar1-na yap1lan odemelere 
gelince; Bilirki§i taraf1ndan yap1lan ve huzurda detaylarile izah 
edilen incelemelere gore Ahmet Salih Korur ve aile efrad1n1n baz1 
masraflar1 ortlilti odenekten kar§1lanm1§t1r. Yekunu 31 bin 766 lira 
72 kuru§a varan bu odemelerin gogunu Ahmet Salih Korur'un §ahs1 
seyahat masraflariyle k1z1n1n Avrupa seyahat ve ikamet masraflar1 
igin yap1lan odemeler te§kil etmektedir. Soz seyahat masraflar1na 
gelince; Yunan delegasyonunun normal. bir tayyare seferinde heyete 
i§tirak edecek mahdut say1da arkada§lar1na yer ay1rtarak i§tirak 
ettigi Londra konferans1na Menderes'in biri beynelmilel beyaz sehir 
kagakg1s1 olmak tizere 25 yolcu ile i§tirak ettigi ve konferansla 
asla ilgisi olmayan bu kalabal1g1n mlihim bir k1sm1n1n Londra'da . 
vukubulan ugak kazas1nda vefat etmesi lizerine ayr1ca mlihim bir yeku
na varan ta zmina tin da odenmesi zarureti meydana gel~igi ha dis esi 
lizerinde biraz durarak pevlet idare ve tutumundaki laubali davran1~ 
§ln biP ~ok ailenin felaketine ve milli servetin nas1l heba olduguna 
da temas etmeden gegemedik. 

Menderes'in Uzak ~ark seyahatinde bir Vaykant. ile de iktifa 
etmeyerek iki Veykant u~ag1 ile ve kalabal1k maiyetile seyahate A 
g1kma~1n1n nas1l dedi kodulara sebebiyet verdigi de ctimlenin malumu
dur. Ispanya seyahat1na Harp gemisiyle g1kan sab1k1n donU§tiAu~akla 
yapmas1n1n hazineye kaga mal oldugunu da ilerde ba§ka bir dava 
konusunda ayr1ca inceleyecegiz. 

/ 

Muhtelif doviz kaga~gil1g1 ve suistimal suglar1n1n raili 
olan bu zat1n bu husustaki davalar1 da yak1nda Yliksek Di van1n1za 
tevdi olunacakt1r. 
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Biz yine memleketin ytiksek menfaatleTine hasredilen ortUlti 
odenegi incelemeye devam edelim. 

San1k Menderes bu orttilti odenek mevzuunda ba§lica §U nok
talarda mtidafaalarda bulunmaktad1r: 

1) Dti§tik Ba§vekil baz1 gazete ve mecmualara yap1lan od~me
lcrle D.P. ye yap1lan tediyeler igin iktidar1n politikas1n1n destek~ 
lenmesi maksadiyle yap1lml§ bu harcamalar1n orttilti odcnegin gay?.si~ 
ne mutab1k oldugunu iddia aylemektedir. 

Gergekten bu mlidafaa dti§lik Ba§vekilin ta§1d1g1 zihniyet . A 
bak1~1ndan gok yerindedir. Zira kendisini memleketin, yegane sahibi 
mevkiinde gorlip bir dikta rejimi kurmak gayretindG olan bir siyas1 
akida sahibi, ~ok tabiidir ki, Devlet paras1n1 parti iilerinde ve 
diger §ahs1 emellerindeAkullanmakta hig bir m~hzur telakki etmez. 
Mad em ki o devletin- yegane varl1g1d1r; yemesi, 1 ~mesi, yak1nla r1n1n 
masraflar1, cep hargl1g1, tabii maa§ ve odenekler d1§1nda da al1n~ 
mak §Srtiyle aa apartmanlar1n1n, ~iftliklerinin Vergileri, kliglik 
beyin Mebus evlerindeki ev taksiti, rak1, viski, sigara paralar1 da 
tabiatiyle Devlet taraf1ndan odcnecektir. 0 kadar odenecek ve oyle~ 
sine odenecektir ki, Mend~res bundan yine de memnun kalmayacak, 
Vatan1n halada kendisine bor~lu ve minnettar oldugunu ilanda tered~ 
dlit etmeyecek •• Hem Ttirkiye gibi fakir bir memlekette ••• 

Dikta rejimlerinde Parti, Hlikumet ve Devlet mefhumlar1 
i~i~e girmi§ durum.dad1r. Partiye yard1m etmek, Devlete masraf etmek 
manas1na gelebilir. Boylece de bir dikta rejimin~e ortlilli odenegin 
parti i§lerinde kullan1lmas1 bu zihniyete pek ala uygun dli§en bir 
muameleden ibaret say1labilir~ Arna, 1§ buraya gelince Menderes 
Demokrasiden asla vazge~mez. O hem boyle bir zihniyetin adam1 ve 
icraat~1s1d1r ve hem de demokrasi §afupiyonudur. Neredeyse btittin bu 
odemeleri demokra.si i~in yapt1g1n1 da iddia edecektir. 

Gergekte ise demokratik bir rejim~e boyle bir zihniyetin 
sebep oldugu odemelere ne yer ve ne de imkan mevcuttur. Zira oralar~ 
da balk mlirakabesi boyle bir rezaleti ba§lad1g1 yerde s~na erdire~ 
eek bir olgunluktad1r. Bu itibarla oyle bir idarede hlikumet ile 
parti keselerini birle§tirmek dli§linlilemez. ~u halde dli§lik Ba§vekil 
Devlet paras1n1 ve hele Devletin yUksek menfaatlerine tahsi s edilen 
bir para~1 parti i§lerinde kullanmakta mahzur gormedigini soylemek~ 
le siyas1 akidesinin bir dikta rejimine mtitemayil bulundugu hakika~ 
t1n1 da bir defa daha ortaya koymu§ oluyor. 

2) Menderes,ortlilli 6denekten §ahs1na ve yak1nlar1na yap1l
m1§ odemeler igin bunlardan'asla haberi olmad1g1n1 Ve yap1lmas1 
halinde de hususi hesab1na intikal ettirilerek kendisinden al1nmas1 
igin Hususi Kaleme tahsisat verdigini bildirerek bu masr~flar1n 
htntiz tasfiyesi yap1lmam1~ yani hentiz kendisine arza imkan bulunama~ 
d1g1 igin odenememi§ hesaplar mahiyetinde telakki olunmas1 gerektigi~ 
ni iddia etmektedir. 

Evvela yap1lan bu odemelerin kendi emriyle vukubuldugu 
Ahmet Salih Korur'un agik beyaniyle sabittir. Kald1 ki, bu odemeler 
bir kag kalemden ibaret de degildir. 1951 y1l1ndan 1960 M8y1s1na 
kadar ylizlerce kalem tutar1ndad1r. Qacuklar1n1n mektep taksitinden, 
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e§inin Avrupa seyahat1 masraflar1na , ayakkab1 boyas1n~an gayr1men~ 
kullerinin ve gelirinin vergisine kadar her tUrlU §Bhs1 masraflar1 
i~ine almaktad1r. Hal boyle iken "Ben bilmiyorum, malumat1m haricin• 
dedir~ haberdar degilim." gibi sozlerle mUqafaada bulunmak, ben bu 
su~u i§ledim, Usttime varmay1n, s1 z art1k anlay1 verinl demekten ba§ka 
bir maaaya gelmez. Kald1 ki dli§Uk Ba§vek111n bu ted yeleri ortUlfi 
odenekten bilerek ve isteyerek yapt1rm1§ oldugu da §Oyle sabittir: 

Menderes yliksek huzurunu,rda aynen, "~ahsi param1 Hususi 
Kalem .. Mtidlirline tevd1 eder ve §ahs1 masraflar1m1 bu hesaptan gordlirlir
dUm. Orttilti Cdenek ise Ahmet Salih Korur 1a tevdi edilmi§ olup·onun 
va s1 ta siyle sarfedilirdi." demi§ti. 

Bu beyan1 kar§1s1nda bilfarz odeme zaman1 gelmi§ ll+.705 
liral1k vergi taksitinin veya ~ocugunun mektep taksitinin v~rilmesi 
s1ras1nda eger bu t~diyelerin kendi paras1ndan yap1lmas1n1 istiyor 
idiyse bu taksitlerih tediyesini Ahmet Salih deg111 Hususi Kalem 
MUdtirtine emretmesi iktiza ederdi• Hi~ olmazsa hususi kalem mtidtirli ile 
hesap gordUgU s1rada vergi odemediniz mi? Mutlu'nun taksitini kim 
odedi ? Pardestiden borcum ne kadar ? Kahvalt1larin paras1 ~iye hesap~ 
ta yok d~ye sorma$l ic~bederdi· Zira Ahmet Salih11n emrinde bulunan 
para 1 M~ndef.es

1 1n §ahs1 par~s1 deg11, tahsis ve sarf gayesi bUsbtitlin 
ba§ka olan OrttilU ~den~k paras1d1r. §u hale gore Mtiste§ar1na §ahs1 
m~sra.fla:r1na taalluk eden haf Qamalarda bt1lunmas1n1 emretmi§ bulunmas1 
elbettek1 bu paral~r+n orttilti Qdene~ten odenmesini arzu etmi§ olma~ 
s1ndan ba§ka bir manaya al1namaz. 

Yine Mendere$ 'in taht1 1 tira f~ndad1r ki, Menderes 'in . .Ahmet 
Salih Korur'a kontrol ve muvafakat1 alt1nda orttilli odenekten odeme~ 
ler yapt~rm1§t1r. Bu· sarf:lyat1 da !aman zaman kontroi ·. etmesi bu .. 
1krar1n tabi1 b1r neticesidir. Buna gore vaki kontrollar1 siras1nda 
~ahs1na ait vaki odemeleri gorerek btinl~rl derha+ kapatmas1 da 1kt1~ 
za edefd1. Bu hususun Qa yapllmam~§ olmas1 kend1~1n1n OftUlli odenege 
ne gibi maksatlarla tasallut ettiginin aqik bir del1l1n1 te§kil eder. 

Kald} ki Hususi Kaleme mensup memurlar1n §ehadetinden ~en
dere~ ~in §Sh~l ~asraflar1 i~in Uususi K~le~~vhi~ bir para b1r~kU'lam1§ 
o;t.dugu ve Arir Ozgen1e sadece bir d~fa yapt~g1 gibi 500 lira miktp
:r1nda bir par~y1 niuayyen bir aiaksat).a b1:rakm1§ olmakla b~raber bunun 
hesab1n1 da santimine kadar ald1gl $nla§1lmaktad1r. 

Bu he~aplar1n yani §~hs~na ve ailesine yap1lan odemelerin 
tasfiyesi gereken bir hesab1 bulundugu yollu mtidafaaya gelince: 

Bvvela on y1ld1r odenmemi§ bir borcun §imdi herA§~Yi ortaya 
dokUldUkten sonra "Ben odeyecektim, aunlar her z~m~n telafisi m\iml_{Un 
§eyler." demenin gar~beti b~r tarafa, H;ukuk Fal;ctiltesini b.1 ~:rmi§, 
y1llarct;1 milletvekilli.gi t ha tta bU"f;l.;e .· kOllli~Yonun!,ie. sl:5zctiltik. :,:apml§ 
b~~ §ah~~n geri ver~ek nty~tile de olsa Devl~t· paras1n~ §ShSl i§le
rinde kullanman~n $lmmet su~unu te§~l ettigini b1lmeme311~ten gel
me~i c1d4en t~esstife §ayand1r. K~ld~ k1 §ay~t boyle bir ta.~N.ye 
QU§UnUlmU~ olseyd1;·bu ta~fiyel~rin her mall y1l sonunda yap1lm1§ 
o+.~a~i gerek1rd1. 

Par~~~~le y~p1lan ~demel~rl~ ~9§k v~ ~yafet ~~~J~fl~r~ 
igin d.ti§Uk J3a§vek11 .fldnap. ~~nderes bunlar1n Ba§ye}{i11n ·~;r~t:inoati 
dogan harcamala;r buiundugunu ~leri $Urmekteg+r, YUkseJ;t rpiJ+~Qll~+l 
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oldugu tizere Ba§vekaletin ziyafet ve temsil masraflar1n1 kar§1lamak 
igin her y1l1n btitgesine temsil ve ag1rlama odenegi konulmaktad1r. 
Bilirk1§1,yUksek huzurunuzda fas1l ve maddesini gostermek suretile 
bu odeneg1 ag1klam1~t1r. Kanunu yapan bu hizmetin ne miktaraa·ve 
ne olgtide yap1lmas1 gerektigini tesbit ettigine gore,bu masraflar1n 
btitgedeki ol~tiler dairesinde kalmas1 gayet tabiidir. San1k Menderes, 
btitgenin mezkur fas1llar1ndaki paralar1 kulland1ktan sonra ayr1ca 
orttilti odeneginden de milyonlarca lira sarfetmekle Devlet idaresin· 
deki laubali hareket tarz1na yeni bir ornek vermi§tir. §ayet kendisi 
bu masraflar1n ka~1n1lmaz oldugu kanaat ve iddias1nda bulunuyor 
idiyse Parlementoya mtiracaat eder·, ek odenek a11r, mtinakale yapt1r1r, 
fakat dtirtist hareket ederdi. Halbuki o hem btitgedeki o mahdut ode~ 
nekle iktifa eder gortinmek istemi§, hem de Devletin tisttin menfaat
leriyle ilgili bir paray1 bu maksad1. ihmal ederek saltanat1ne har
cam1§t1r. Yani koprti alt1ndan su bag1§lamam1§,lizerinde sa~1 bitme
dik yetimin hakk1 olan paray1 ziyafet sofras1nda hempalar1na harca
m1§t1r. 

A 

Ayni Menderes, ~uhut kasabas1nda bir ~bit Katibinin ayda 
ald1g1 150 liran1n kafi gelmedigi yolundaki mliracaat1na kar§1l1k 
olarak aynen "Eger bu maa§ kafi degilse is ti fa ediniz." demekten 
gekinmemi§tir. Bu kadarla da degil, huzurunda hakikat1 ytiztine soy
liy~n bu fakir memurun hareketini, ktistahl1k ve §ahs1na hakaret 
telakki ederek tevkif ettirmek yoluna da gitmi§tir. Ne haaindir ki, 
150 lira maa§ll bir devlet memur'una verdigi bu c~vab1 burada kendi-
sine hat1rlatmakla iktifa ediyoruz. Arna, §Unu ilave ettigimizden 
dolay1 kendisi ve say1n Avukatlar1 bizi mazur gorstinler, kendisinin 
bir ziyafet sofras1nda garsonlara- verdigi bah§i§,o memurun 150 lira 
maa§la ge~indigi devrede bu maa§ln bir ~ok misli idi ve bu bah§i§ de 
yine orttilti odenekten odeniyordu. 

Adnan Menderes'in mtidafilerinin duru§ma s1ras1nda bilirki§i~ 
ye tevdi ettikleri sorulardan §U ciheti ileri stirmek istedikleri 
~nla§1lmaktad1r: l/Mart/1950, 15/Mayis/1950 devresine ait olup 
Orttilti odenegin sarf yollar1n1 gosterir cetvelde baz1 memurlara faz~ 
la ticret odendigine i§aret olunmu§ ve C.H.P. zaman1nda da orttilti 
odenerin mevzu ve maksat dl§l kullan1lmakta oldugu misali verilerek 
bu ttirlti harcamalar1n teamtil haline geldigi belirtilmek istenmi§ ve 
boylelikle bu §ekildeki odemelerin usulstiz sarfiyat~say1lamayacag1 
iddias1na gidildigi a~1klanm1§t1r. 

Abesin misal te§kil etmeyecegi a~1k ve segik bir hakikat 
olmakla beraber orttilU odenegin konulu§ ve sarf1ndaki kanunun mutlak 
htikmli kar§1s1nda teamtile itibar edilmeyecegi gayet tabiidir. Buna 
ragmen bahse konu cedvel incelendigi zaman gortilecektir ki, c.H.P. 
iktidar1na rastlayan bu devrede ne seyahat wasraflar1 Ve ne de 
mutantan ziyafet odemeler yer almami§, §ahs1 vergi bor~lar1, ~ocuk
lar1n mektep taksitleri, han1m efendinin avrupa seyahatlar1 masraf1, 
ktiglik beye meb.us evlerinde a11nan e~n taksi ti gibi tamamen §ahsi 
harcamalara asla yer verilmemi§tir. Ustelik kendisi, kendinden once~ 
ki devri begenmeyerek daha iyisini yapacag1 iddiasiyle iktidar1 
talep ettigine ve boyle bir vaitle koltuga gegtigine gore begenme 2 

digi devrin icraat1ndan Avukatlar1n1n istima1ndan da her halde mem
nun olmayacakt1r. 

Baz1 memurlara odenmi§ bulunan faala mesai kar§1l1g1 ticret• 
lere gelince: 
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Filhakika kanunun rnaksat ve ruhuna orttilti odenegin tahsisi 
gayesine bu kabil odemelerin de kabulti imkans1z ise de bu memurlara 
ne gibi bir mesai kar§1l1g1 bu odemelerin yap1lm1§ oldugunu buglin 
tesbite imkan bulunmad1g1 cihetle kararnamenin de kabul ettigi gibi 
Demokrat Parti iktidar1 igin de bu kabil odemeler usulstiz bir ted!Ye 
olarak mlitalaa olunmam1§t1r. Nitekim, 10 No.lu doklim cetveli umum1 
hesap listesile kar§1l?§t1r1lacak olursa bu kabil odemelere taalluk 
eden bu cetvelin hesap d1§1nda b1rak1lm1§ oldugu gortiltir. Binaenaleyh 
Menderes mtidafilerinin yukar1daAsozli edilen cetvelden istihra~ etmek 
istedikleri neticeye yer ve imkan yoktur. 

Ahmet Salih Korur'un savunmalar1na temas edelim: 

Her §eyden once Menderes'e olan sadakati sebebiyle ve ortli
lti odenek ~esab1n1 ona tam olarak verebilmek amacile tutmu§ ~ldugu 
hesap bu davan1n tarihe rnal olmas1na son derece faydal1 oldugunu 
burada zikretmek bir kadir§inasl~k borcu elur. Eger Korur bu hesap ... 
lar1 tutmasaydl, biz bu hesaplar dolay1siyle detaylara kadar inemeye
cek ve rezil hadiseyi tamamiyle ayd1nlatamayacak idik. Burada Koru'a 
adalet nam1na bir te§ekklir bor~luyuz. O hig dti§linmedigi bir yoldan 
adalete hizmet etmi§tir. Arna, yine de orttilti odenekten §ahs1na ve 
ailesine yap1lan odemelerin ve bu~oaenekten hesab1n1 veremedigi k1s1m
lar1n1n sorular1n1 kendisinden isteyecegiz. 

Korur §ahs1na ve aile ihtiyaglar1na 31.766 lira 72 kurU§U 
ortlilti odenekten sarfedilmi§tir. O bu paray1 Adnan Menderes'in em
riyle harcad1g1n1n ve bu bak1mdan mes'uliyet bulunmad1g1n1 ileri 
stirmektedir. 

Halbuki Menderes YUksek Divan huzurunda Korur'un ~1z1n1n 
Avrupa'ya gonderilmesini telkin ettigini kabul etmekle beraber mas
raflar1n1n Ortlilti odenekten kar§1lanmas1n1 emretmedigini beyan et
mi§tir. Nitekim Ahmet Salih Korur da bu beyan tizerine bu miktar para
y1 odeme yoluna gi tmi§tir. 

San1k Ahmet Salih Korur'un zimmetinde gortinen 212 bin 51 
~ liran1n hesap §ekli hakk1ndaki itirazlar1 Divan huzurunda bilirki§i 

taraf1ndan ayr1 ayr1 cevapland1r1lm1§ oldugu cihetle tekrar1nda bir 
fayda gormiyoruz. Yaln1z bundan evvelki oturumda 953 N1san1nda vazi
fesinden ayr1ld1g1 s1rada tasarruf ettigi paralardan 261 bin 787 li
ray1 Ba§vekalet Mliste~ar1 s1fatiyle Ahmet Salih Korur'a teslirn eden 
Naci Perker'in bu vedias1 da vazifesi dolay1siyle Ahmet Salih Korur' 
·un zimmetinde kald1g1ndan bu miktar paradan da sorumlu tutulmas1 
iktiza eder. Ni tekim bu oturumda ibraz ettigimiz vesikalar ve Milli 
Emniyet cevab1, Ahmet Salih'e vazifesi dolay1sile emanet edilen bu 
paran1n kendi zimmetinde kald1g1n1 tesbit etmi§ bulunmaktad1r. 

li, i Ti~ : San1klardan Adnan Menderes'in teferruat1 ve 
mahiyeti dosyadaki listelerde a~1kland1g1 ve~hile ortUlti odenekt·en 
3.125.859.29 lira zimmetine gegirdigi ve on milyon 336 bin 389 lira 
91 kurU§U da usulstiz olarak sarfeyledigi dosyadaki Bilirk.1§1 raperu 
ve Yliksek Divan huzurundaki ag1klamalar1n ve dinlenen §ahitlerin 
§ahadeti ve san1g1n ikrariyle gergekle§rni§ bulundugundan fiil ve 
hareketine uyan T.C. Kanununun 202,80, 227/2, 240, 80 ve 71 inci 
maddelerine tevfikan cezalan~1r1lmas1; 
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San1k Ahmet Salih Korur'a gelinoe: Bu san1g1n da tig kalemde 
cem'an 505.562 lira 23 kuru§U ayni odenekten zimmetine gegirdigi ve 
Muhasebei Umumiye Kanununun ?7 inci maddesinin tayin ettigi usul ve 
mevzu dl§lnda odemelerde bulundugu, dosyada mevcut delillerle ger
gekle§tiginden fiil ve hareketine uyan T.C. Kanununun 202, so, 227/2, 
240, 80 ve 71 inci maddelerine tevfikan cezaland1r1lmas1 arz ve 
mtitalaa olunur. 

BA§ KAN (Mtidafilere hi taben:) Mtidafaan1z1 yapacak m1s1n1z? 

SAN!K ADNAN MENDERES MVDAFii ER'IUGRUL AK~A - Muhterem Ba§ ... 
kan1m, malumu ihsan1n1z bendeniz imkan olarak Ytiksek Divan'dan uzunca 
bir m~hil istirham edecegim. Dosyaya vak1f olabilmek !gin bendenizin 
asgar1 bir 10 gtinltik mtiddete ihtiyac1m vard1r. 

BAgKAN ... On gtin fa zla. 

SAN!K ADNAN MENDERES MVDAF!i ER'IUGRUL AKQA • Diger d~valar1m 
da vard1r. Benim vaziyetim goz onlinde bulundurulursa, dfger davalar
da dahi huzurunuzda bulunmaktay1m ve gok mahmultim muhterem Reisiro. 

BA~KAN - Sizin bir diyeceginiz var ml ? 

SAN!K ABMET SALiH KORUR MUDAFii ORHAN OZEN<; - Kanunda makul 
. " bir mehil benim i~in kafidir. 

BA§KAN - Kanunda mtiddet yaz1l1 degildir.Ancak, slir'at esas~ 
t1r. K1sa verilir mtiddetler. 

San1k Adnan Menderes'ten soruldu: Nutuklar1n1z esnas1nda 
"Va tan bana minne ttard1r" di ye soyledini z mi ? 

SAN!K .ADNAN MEN DERES -- Hay1r bey efendi, bunu ka t 'iyen sJ)y-
lemedim. Boyle bir §eY soylenemez. . 

BA§KAN ~ Sonra, Neslihan K1saktirege 3 bin lira yard1m yap1l~ 
d1g1 muhakkakt1r. Bu yard1m yap1ld1g1 s1rada koca81 hapiste imi§• 
O da muhakkak. Arna hapsin sebebi .Atattirk'e hakaret imi1, 

SAN!K ADNAN MENDERES • AtatU.rk 1 e hakaretten dolay1 mev~uf 
bulundugu zamana rastlad1g1n1 kat 1iyen bilmiyorum. 

BA~KAN - Geregi gorli§lildti: ,._ 
Mlidafilerin mtidafaalar1n1 haz1rlamalar1 ve yaz1l1 

'Olarak vermeleri ic;in duru§man:t.n 10/l/:l-961 Sali saat 9, "30 za b1ra
k1lmas1na oy birligi ile karar verildi. 

KAPANMA SAATi: 11 1 35 
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Salim Ba§ol 
R1za 'fun~ 
H1fz1 Tliz 
Hasan Gtirsel · 
Ca hit C5zden 
Vasfi GOksu 
.Adil Sanal 
Na hit Ha tipoglu 
Mehmet Qokgliler 

.Al tay Omer Egesel 
Fahrettin ozttirk 
Faruk Siret De germen 
Salim Brtem 
Orban Er dog an 
Stileyman Ta§~r 
Ni ya zi K1rdar 
Necdet Dar1c1oglu 
Servet Ttiztin 
Tur gut Ltileci 
Avni Yurts ever 
Ahmet ·Bayra~ 

ZAB1T d Ti Bi. . . • . • . • . . Necmi En er • . .. 

BA§K.AN ~ San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar._ Mtidafiler haz1r, ag1k olarak duru~maya devam olundu. 

Kurul deE:i§ t1g1nden ge gen tu tanaklar okundu. 

Mtidafaaya kalm1§t1. 

(San1k Adnan Mender es Mtida fii Brtugrul Ak~a mtida faas~n1 
okudu). 

BASKAN .. San1k Adnan Menderes mUdafii Brtugrul Ak~a, 10/1/ 
1961 tarihli 5 sayfal1k yaz1l1 mtidafaas1n1 verdi ve mtinderecat1n1 
sozlli olarak tekrar e tti. 

(San1k Adnan Menderes 11n ikinci mUdafii Orban Apayd1n 
yaz1l1 mtidafaas1n1 okudu.) 
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BA~KAN • ~imdi mtidafaa bir hakt1r ancak her hak gibi bu 
hakk1nda suistimalini kanun himaye etmez. Binnetice Mabkemelerde de 
himaye gormez. Burada mUdafaay1 kesmeden sab1rla dinliyoruz. ~o 
~ahifel~k mUdafaa ile hi~ lUzum olmadan sozU u1atmaga mahal yok. 
OrtUlU Odenek dolay1siyleA1ttihad1 Terakk1Aerkan1n1n memleketi terk 
etmege mecbur kalmas1 bikayeler1n1n ve Htikum~t merkezinin 1stanbul' 
dan Ankara'ya nakled1lmes1 hususlar1n1n ne mane ve alakas1 var ? 
Qok 'ey konu~makla ~ok §eY olacak degildir. 

Buyurunuz kaldlg1n1z yerden devam edin, dinliyoruz, 

SANtK ADNAN MENDERBS MUDAFI! ORHAN APAYDtN ~ Mevzuun Ceza 
Hukuku bak1m1ndan tetk1k1: 

(Mlidafaa d1lek~esin1 okumaya devam etti.) 

BA~KAN - Bu gazeteler nedir ? 

SANtK ADNAN MENDERES Mi+DAFii ORHAN APAYDtN .. Efendim mUdafaa·• 
m1zda Son Posta Gazetesindek1 makalelerden bahsetmi§tim, onlare ait~ 
·tir. 

BASKAN ~ San1k Adnan Menderes'1n diger mUdafii Orban Apay' 
din 10/1/1961 tarihli ve 40 sahifeden ibaret yaz1l1 mlidafaas1n1 verdi 
ve mtinderecat1n1 sozlti olarak tekrar etti •. Ayr1ca bu mlidafaaya 111-
§ik olarak 3 adet Son Posta gazetesini de 1braz etti. 

San1k Ahmet Salih Korur mtidafi1 Orhan OzenQ r 

(San1k Ahmet Salih Korur mlidafi1 Orban Ozeng yaz1l1 
mtidafaas1n1 okumaya ba§lad1), . 

~A~KAN .,. I§tirak halinde oldugu igin bilha.ssa buray1 ince.
lemeniz laz1md1. Adnan Menderes bunun sarf1na mezun, Ahmet Salih 
Korur'da onunla 1§tirak halinde bu,,SUQU i§lemi§tir, iddia bu, _Ahmet 
Salih Korur hususi mutemet olarak Orttilli Odenekten sarfa mezun ol• 
duguna gore ikisi i§tirak halinde i§lemi§tir diye iddia edilmi§tir. 

SAN!K AHMET SALIH KORUR MUDAFii ORHAN ~ZEN~ - Efendim, mane
vi unsuru tetkik ettigimiz zaman bu i§tiraki ile 8lam1yacag1 belirir. 
Qtinkti; serahatle sarfettig1 her hususu yazd1g1n1 gormli§ olacag1z. 
Binaenaleyh, bu kadar iyi niyet kar§1s1nda suga her bangi bir 1§t1~ 
rak1 kabul etmiyeceginiz kanaatindeyim. 

(Avukat Orban Ozeng yaz1l1 mtidafaas1n1 okumaya devam etti). 

BA§K.4N ~ San1k Ahmet Salib Korur Mlidafii Orban Ozen~ 10/1/ 
1961 taribli 8 sahifelik yaz1l1 mlidafaas1n1 verdi ve mUnderecat1n1 
sozlti olarak tekrar etti. 

§1md1 san1klar1n mtidafaas1na s1ra geldi. 

Adnan Menderes, iki ~~dafiiniz~de mes'elenin her cephesin~ 
den mlidafaan1z1 yapt1.Sizin ilave edeceginiz bir ~ey var ml ? 

SANtK ADNAN MENDBRHS - K1sa olarak beyefend1. 



Esas: 1960/21 

BA~KAN - Buyurun. 

SAN!K .ADNAN MENDERES ~ Muhterem Reis beyefendi, Muhterem 
Ylice Divan, bu davada, kararnamey~ gore ve Bilirki§i raporuna gore 
blitc;eye konulan her tahsisat bir amme hi zmetine tekabtil eder ve o 
hizmetle onun tahsisat1 kar§1l1kl1 beraber olarak yaz1l1r, bunu~ 
tek istisnas1 ortlilti odenektir1 bunun ac;1klanmas1nda mahzur telakki 
olunur ve diger amme hizmetlerlnin a~1klanmas1 esas1ndan hareket 
edilmek:te ve o.rtlilU odenegin sarf mahallinin a<;1klanmam1§ .. olmas1ndan 
ortUlti odenelin sarf1n1n takyidi neticesine var1lm1§t1r. Orttilti 
()aenegin sarf1n1 takyid eden hliklim ise Muhasebei Umumiye ~anununun 
77 inci maddesinde bulunan k1s1mlar ileri slirlilmektedir. Iddian1n 
esas1 bu olduguna gore, ilk once mezkur 77 inci maddenin, Ba§vekilin 
tirtlilti Odeneg.in sarf1n1 tetkik edip etmedigi tizerinde k1saca durmak 
icabediyor. · 

Madde §U; Milli Mtidafaa, Dahiliye, Hariciye ve Emniyeti 
Umumiye ve Rtisumat bUt~elerinde mevzu mestur ve ayni mahiyeti haiz 
istihbarat tertiplerine ait ihbar ve tediye emirleri mes'ul.amir 
ve Ba§vekil taraf1ndan imza edilerek bir kararnameye istinaden tan
zim olunur. 

Kararnamede madde bu suretle yaz1ld1ktan sonra, onu takip 
eden ctimlede, maddenin ba§indaki htikmtin; ayni maddenin, kendi veka~ 
letleri dairelerin mestur tahsisat1na a1t k1sm1 belirtilen Btit~e·
terde m~stur tahsisat ibaresi a11n1~or ve bunun lizerinpe duruluyor. 
Orttilti Odenekten yap1lmas1 gereken amme hizmetlerinin haber alma 1§~ 
leriyle ayni oldugu neticesine var1l1yor. 77 1nc1 maddede bahis 
mevzuu olan OrtlilU Odenek, maddede sarahaten ifade edildigine gore 
Milli Mtidafaa, Dahiliye, Hariciye, Emniyet Umum Mtidtirltigtine yap1l-an 
yard1mlard1r. Binaenaleyh maddenin Ba§Vekalet Ortlilli odenegine §Bmil 
bulunmad1g1 sarihtir. 

. Iki, Maddenin tesis maksad1 mahal hesab1n1 gostermek degil~ 
dir .• Ita ve tediye emrlnin tanzim §eklini tesbi t etmektedir. Ni tekim 
madde, vekillerin veya Ba§Vekilin imzasiyle tediye emirleri tekem
mlil edecektir §eklinde yaz1lm1§t1r. 

U~unclisti, yine maddenin yaz1l1§1, orttilti odenegin i~inde 
istihbarat masraflar1n1 da beraberce alm1~t1r. Aciz kanaat1mca orttilti 
odenek yaln1z istihbarat masraflar1 m~nas1na gelmez. ~rttilti odenek 
ve istihbarat masraflar1 mahiyet itibari~le birbirinin aynidir. Yani 
her ikisinin de gizli mahiyette olmas1 laz1md1r. Bu da onun ayni ma
hiyette oldugunu ifade eder. Fakat bunlar boyle olmakla beraber 
birbirinin ayn1 degildir. Mesela §Oyle bir ibareAkar§1s1nda, y1k1c1 
ne§riyatla, yalan hab·erlerin ayn1 §eYter oldugu 1JSnax1 elbette g1ka
r1lma z. Kald1 ki, biraz evvel arzettigim gibi Ba§Vekalet tahsisat1 
mestur1s1, ortlilli odenegi bu maddenin §Umulti d1§1nda kalmaktad1r. 
Ba§vekaletin de mesela Orman Umum Mtidlirltigti gibi n!sbeten ~ok mahdut 
~er~eveli bir saha iginde vazife gorme~igi de a§1kard1r. Esasen, 
orttilti odenek mahiyeti itibariyle madd1 ve kanun1 bir mtieyyideye, 
usule bagl1 degildir. Qtinkti; mademki hesap tutulm1yacakt1r ve hesap 
verilmiyecektir ve mahalli sarf1 goster1lmiyecektir, orttilti odenegin 
bu tlirlti m~eyyidelerle ve maddelerle takyid edilmi§ oldugunu ileri 
stirmek imkans1zd1r. 
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Diger taraftan btit~enin binlerce maddesinde yer alan ode~ 
neklerin kurU§U kuru§una yerlerine sarf edilecegi tayin edilmi§ 
olmakla beraber ait oldugu devlet daireleri ve muha~ibi mes 1ulleri
nin murakabesine ve her ttirlli mUrakabe ve tefti§e tabidir. Bunlar1n 
sarf1 ayr1ca Divan1 Muhasebat vizesine, kat'i hesap ve kat'i hesap 
cetvellerine bagl1d1r. 

Orttilli odenekte ise, bunlar1n hig birisi mevcut degildir. 
Yine bu fas:i.J.daki sarflar1n kanun usul ve maddi mlieyyideye bagl1 
bulunduklar1 iddia olunamaz. Olsa olsa bir manevi mlieyyidenin 
mevcudiyetinden bahsedilebilir. Manevi mtieyyideye gelince bunun da 
takdiri sarahatle takyid edilmi§ bulunmaktad1r. · 

Mademki takdir selahiyeti' muayyen bir makam1 i§gal eden 
bir kimseye verilmi§tir, bu takdirin k~llan1lmas1nda isabet veya 
isabetsizlik hliklimleri ayn1 takdir selahiyetinin kullan1lmas1na 
mtirakabe ve tefti§ usullerinin konmas1na mtintehi olabilir. Halbuki 
Parlemento bu takdir hakk1n1 kullanma §ekil ve suretlerinin ara§,. 
t1r1lmas1n1 kendisi i~in varit gormemi§ bulunuyor. Bunun en bariz 
delili sarf hesaplar1n1n t~tulmamas1, saff evrak1n1n muhafaza edil· 
memesi halinde boyle bir davan1n, bir mes'elenin bile mevzubahis 
olamayacag1 hakikatini te§kil eder. · 

.. Ytice Hakimler; Oteden beri ta tbika t da Ba§vekalet Ortlilti 
Odenegi hakk1nda bu arz ettigim gorli§e uygun olarak cereyan etmi§tir. 
Nitekim Kararnamede bu husus kabul edilmekte ve Kararnamenin 177.nci 
sahifesinde tig ayl1k odemelerle baz1 memur ve mlistahdemlere fazla 
mesai kabilinden paralar verildigi , bu kabil odemelerin otedenberi 
yap1lmakta ve teamlil haline geldigi anla§1lmaktad1r. TeamUllin mevcu~ 
diyetini bu §ekilde kabul ettikten sonra bunun hududunu tayin etmege 
llizum yard1r. 1950 y1l1ndan evvelki y1llara ait sarfiyat evrak1 ve 
tafsilatl1 hesaplar mevcut olsa idi bu hudut ve §Umulli tesbit etmek 
mtimktin QlUrdu. Fakat sarf evrak1 mevcut olmad1g1ndan tesbitine tama~ 
men imkan mevcut degildir. Ancak, ortada mlidafi vekillerimin arz 
e ttigi gibi bir ~ok karine, deliller ve misaller mevcu ttur. Bendeni z 
ancak bu konuda ayd1nlat1c1 bir iki noktaya temas etmekli~ime mlisaa~ 
deni zi is tirham edecegim. 

Duru§malar s1ras1nda bunu teyi t eden bir vak1an1n tesbi tini 
arz ve rica etroi§tim. Mesele §U, ben vazifeye ba§lad1g1m zaman Ba§
vekil Mtiste§ar1 bana bir hesap pus4l~s1 ve 500 lira getirdi. Ne 
oldugunu sordum, Ba§vekil her ay ortlilU odenekten 3000 lira al1rd1, 
kend1s1 bu ay1n 25 ine kadar yazifei1ne devam ettigi igin ay ba~1nda 
alm1§ oldugu 3000 liran1n eyyam yekununa tekabtil eden k1stelyevm; 
500 lirad1r. Bu cevab1 verdi ve hususi kalemde de ayda kligtik masraf
lar 1~1n 500 lira avans verilir diye !lave etti. Qemsettin Glinal tay 
beyin §Bhadetine mliracaat edilmi§ olsayd1 kendisinin de oldugu gibi 
bu hususu nakledecegine emindim. Qtinkti; ~endisine itimat ederim. 
O zaman1n Ba§bakanl1k mtiste~ar1 bulunan Ismail Hakk1 bey de bunu 
mutlaka hat1rl1yacak ve o da bu sozleri teyit edecektir. 

istidraden arz edeyim ki , o zaman1n mebusluk tahsisat1 
senede 10.000 lira olduguna gore bu ayda ~000 lira, mebusluk aidat1~ 
n1n ti~ misline ve bugUnkti para ile ayda 10.000 lira civar1nda bir 
paraya tekablil eder. Bu da, teamlillerin §ekli hakk1nda bir fikir 
vermektedir. 
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istihbarat i~in geni§ ol~de yap1lan sarfiyat1n teamlil 
heline geldigini bir ba§ka vak'a !le tesbit etmek mlimktindtir, 

,Y1ll1k C5rttilli odenek miktar1 Milli Emniyete Ba§bakan;t1kc;a 
tah~is edilen miktarin a§ag1 yukar1 ,daima iki'misli olarak bulun
maktad1r. eayet bu ortlilli odenek sadece istihbarat ve emniyet i§ieri 
ic;in konmu~ olsayd1 bu i§lerin topland1g1 milli emniyete verilenle 
aradaki fark mevcut olmazd1. 

· Diger bir mesele de ~udur k1; bilirki§1 yliksek huzurunuzda 
beyanda bulunurken o tarihte Ba§vek111n ikametgah1 ic;in bir tahsisat 
mevout olmad1i1n1 sHylemi§ idi. Buna emin de~ilim. Ancak, ba§ka bir 
tahsisat ad1 alt1nda ba§ka bir odenek mevcut olabilir. ~Unkli boyle 
bir 5denek mevcut oldulunu hat1rl2yorum~ Mlidafi Vekilim mlidafaalar1 
s1ras1nda -bunun 70.00Q lira olarak tesbi t edilmi§ oldugunu 1,:fade· 
etti.Fakat tesbi t imkan1na sahip o:Lamad1g1m i~in §U anda kat 11 bir 
§eY soyliyemiyecegim, Btitc;elerdekl Ba§bakanl1k temsil odenegi ciddi 
bir rakam olmasa gerektir, Bu, sembolfktir. istihbarat mevzu d1§1nda 
geni§ sarfiyat1n neler oldugunu §imdi soylemek mtimkUn degildir. 
Svrak1 sarfiye, biraz evvel arz ettigim g.1.bi, mevcuttur. 

Pek muhterem Ylice Di van; t5rtlilli t'denekten §Shs1m ve yak1n
lar1m i~in sarfiyat yapt1g1m hakk1nda bilirki§i taraf1ndan b~lirti~ 
len 210 klisur bin liran1n sarf1na mesnet olsun maksad1na matuf degil· 
dir.Zi.ra derh?l arz etmek ister~~ ~1, bu sarfiyat bir h~ta ve zuhu~ 
es~ri olarak yap1lm1§ ve her halukarda talimat1m ve malu~at1m hari~ 
c1nde olmu§tur, ~ 

Bunu ogrendi~im zaman emin olun t~raf1mdan Hdenmes1 muhak• 
kakt1r. <;ok ac1 v.e §imdi bunu ifade E:;tmek ~ok UzUcli oldugunu tC;lkdir 
etmiyor degilim. Ancak bu hususta yliksek v1cdanlar1n1z1n mlisbet 
kanaata varacag1na inan1yoru~ • 

. . tahs1ma·Ve r1~1nlar1ma yap1lan Hde~eler; ;ocuklar1m1n mek~ 
tep t11asraflar1 ve e§imin valide ve karde§ini gorm~k i~in V17aaa1ya 
yapt1g1 seyahatlerde gidi§ ve geli~ masraflar1 te§kil·ediyori 

~rzede1im, gelir vergisi ye bina vergisi i§lerini kamilen 
e§ime terk etmi§ vaS.yetteyim. BlitUn bu vergi i§leriyle kendisi 
me§gul olurdu. Hatta gel1r vergisi beyannamesini hµsusi kaletnin 
yard1miyle kenQisi tanzim ettirir ve me§gul olurdu. E§imin ve ~ocuk~ 
lar1m1n bu emlak gelirlerinden ba§ka 1ht1yac;lar1 oldugunda p~ra 
yard1mlar1nda da bulunuyor ve ~ocuklar1m1n masraflar1n1 kar§1l1yor.w 
dum. 

Bu sHzlerimden dolay1 muhterem Ba§savc1 beyefendi, yine 
e§im€ bir iftira hissesi ~1karmak isteyebil!rler. Halbuk1 e§imin 
son derece dlirUst bir insan oldu~u ha~k1nda kendisini tan1d1g1m ilk 
gtinden 1 tibaren zibnimde bir an bile ktic;Uk bir tereddtit yer tutmaml§• 
t1r, Eminim ki, e§im de bu tediyelerin taraf1mdan yap1ld1g1na kani 
ol.arak har eket etmi§tir. Sade ve basi t ol~n·ak vukuu hali oldugu gibi 
arzetmekteyim. Keza yapt1g1 seyahat ve ~ocuklar1n masraflar1 ic;in 
de hali boyledir• Demek oluyor ki, paras1 kifayet etmer.ni~, ben1m de 
c;ok me§gul oldugum za'manlara rastlad1g1 ic;in bana soyliyernemi§• 
Hususi Kaleme ,Mtist e§ara tel efon .e trni§, Hususi Kalem de ~Us te§a ra 
Nakletmi§• MUste§ar odemi§• ~alemi ~ahsus ~e MUste§~r bµ~u 6derken 
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benim odeyecegimi bilerek hareket etmi§lerdir. Ben, her hangi bir 
tediy~ vukubulacak olursa, ayr1ca yazma benden i§te, §eklinde olmu§
tur. Mtis te§ar kaydetmi§ ve bu ma sra flar1n vukuu zarna·n1nda bend en 
is~em,mi§tir. Nas1l olsa hesaplar1 kapat1r1z diye.· Ancak Ytikssk 
Soru§turms da vaki soru§turma s1ras1nda da masraflara -muttali olrnu§ 
bulunuyorum. Bunlar taraf1mdan rliyj·t edilmi§ hesaplar degildi~r• A 

Gorliltnemi§, rliyet edilmemi§, muallS.kta clan hesaplard1r. Vak1a 1hal 
ve hakikat sadece bundan ibarettir• 

Partiy.e yap1l~n odemeler muvakkat kaydiyle olmu§tUr• fade 
edilmesi §artiyle yap1l~1§t1r. Partiqin bunlar1 iade etmekten aciz 
vaziyette oldu~u telakki olunamaz. ist~Qildi~i ~akdi~de bunlar bir 
hesapla§ma sonunda tediye edilecek meblaglard1r. Kald1 ki, partiye 
yap1lan, Devlet taraf1ndan yap1lan yard1mlar 1950 devresinden beri 
bir Qok §ekillerde tecelli etmi§tir. Hatta btit~eden Halkevlerine,, 
c;ok partili hayata girildikten sonra 950 y1l1na kadar, 1 milyon, 
2 milyon, 3 milyon lira senede tediyeler yap1lm1§ ve bunlar hie; bir 
z~man mahalline masruf olmu§ mudur·, diye bir kontrola, bir tefti§e 
tabi tutulmam1§ ve bunlardan mtihim bir k1sm1 Halk Partisinin husu
sat1na sarf edil_mi§tir •. Tasdi etmekten ke<;anmak maksad1 ile bu husus
ta teferruata girmeyecegim. Duru§malar s1ras1nda tev21h buyurulan "
suallere arz1 cevap etmistf-m. Maru2St1m1n k1saca hlilasa ve neticesi 
§U: 

~ 

. Bilirki§inin.beyanlar1nda ayr1lan· masraf nev'ileriniri heps! 
Ba§Vekilin takdirine kalm1§ hususlard1r. Bu takdirin isabetli veya 
isabetsiz olmas1_ bahis mevzuu olabi.Jir. AncaK: mtidafeam.1n ba~1nda arz 
ettigim gib1 bu ~akdiri takyit eden kanuni bir mlieyyid~ mevcut degil~ 
dir. Ba§vekalet Orttilti odenegi Muhasebei Umumiye Kanununun 77einci 
maddesi d1§1ndad1r. Bunun i~in b~yle olmad1~1n1 kab~l etsek dahi 
bunun ancak manevi bir mlieyyide te~kil.edecegi a§ikard1r. Hesap 
tutmak, vermek mecburiyeti olmad1g1 mliddet<;e Hukuki m~nada bir mliey .. 
yidenin mevcudiyetini kabul etmek muhaldir. Eger vaz11 kanun sarfi 
takyit etmek ve mlieyyideye baglamak iste1elerdi, bunun gizli kalma~ 
s1n1 temin etmekl~ beraber bir hal fekli bulabilirlerdi. Muhas~bei 
Umumiye Kanununun hlikUmlerini takyi t edici hliklimler koyma·k suretiyle 
sarf1n yap1l1p yap1lmad1g1n1 yeminli olarak Bliylik Millet Meclisi 
Blit<;e Reisi, Temyiz Mahkemesi Reisi, Devlet §GrasJ Reisi ve Divan1 
Muhaseb~t Reisinden mlite§ekkil bi_r hey'et her y1l bu hesaplar1 ibra 
eder, derdi, Ayr1ca tetkik muamelesi gl.sli yap1lacakta denilebilirdi. 
Faka t buglinkli mevzua t muva cehesinde va z:tye t boyle degildir. Benim 
lizerinde durmak istedigim husus §ahs.1ma ve .Yak1nlar1ma yap1lan sarf 
meselesi daha ilk glinden 1 tibaren sarf1 Mlist·e§ar elile hatta li<;lincu, 
dordlincli ellerle ya·pt1rmak usultinli kabul etmi§im. Vergi koc;anlar1 
ile, Banka muameleler~ ile sarf.evrak1 ile bunlar1 tesbit ettirmi§1m. 
200, 000 liran1n uhdeme gegmi§ olmas1 da, arz ettigim §ekilde baz1 
sebeplerle olmU§ tur. Uhdeme para ge·c;:t:rmek · niye tinde olsayd1cn, hare'!9 
ket tarz1m bu alma zd1. 10 senede al1nm1§ olan 25 milyoQ.Un bir <;ok 
milyonunu uhdeme gegirmek mtimklindti. Ve gayri tabii telakki edilerek 
bir taraf1 olmazd1. Qocuklara Banka makbuzlar.1 ile para gondert;nek, 
vergi makbuzlar1 ile tediyeler yapt1rmak, bir pardesti veya elpiseli'k 
kuma§ veya e§ime tayyare bi•leti ald1rt1p l;Jir c;ok ki§ilere malum 
olacak §ekilde vesikalarla tevsik edil.ecek hesaplarla tesbi t edile
cek bir yol ihtiyar etmezdim. Bu yirmibe§ milyonun h~psini ben al1r~ 
dim, kasaya kordum, 1-stedigim kadar1n1 sarf eder ve allah korusun 
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1stedig1m, kadar1n1 kendime al1kbrdum. Mtiste§ara veya ba§ka bir 
kimseye hesap vermek mecburiyetinde degildim. Yahut bir k1sm1n1 
kendisi sarfetsin diye mtinasip gffi'rdligtim bir miktar1 Mtiste§~ra t~vdi 
eder ve kendisinden o miktar1n hesab1n1 al1rd1m. Her halikarda tig 
~yda bir bu h esaplar l imha eder ve ha tta hi c; he sap tu tturma zd1m. 
Orttilti odenege goz koymU§ bir a dam oyle hareket ederdi • Deniyor ki; 
300 .. 500 lira cep har~l1g1 1stem1§1m. Bunlar eger vaki ise elbette 
o anda verilmesi iktiza.eden yerlere verilmi§tir. Muhterem Reis 
beyefendi, e~er hen ~00 - 500 lira cep hargl1~1 pe§inde ko§acak bir 
insan olsayd1m bu orttilti odenegi kasaya kor,-istedigim gibi sarf 
ederdim. 10 senede verilmi~ olan 25 milyon liray1 bizzat kendim 
al1rd1m. Evrak1 sa~fiye im~a edilmi§ olsayd1 hatta hig hesap tutul~ 
mam1§ olsayd1 ne laz1m gelirdi ? 

BA~KAN - Bunun cevab1 sorgular esnas1nda verild:L 

SAN!K ADNAN MENDERES ~ Bu vaziyette boyle bir dava mevcut 
olmazd1. Fakat ben boyle dli§linmedim boyle niyet etmedim, boyle 
hareket etmedim. Uhdeme 10 senede yirmidort milyon lira gegiyor. 
Tahminin d1§1nda ve hig bir suretle suiniyete makrum bir tasarrufum 
olmam1§t1r. Zimmetimde gortilen p2ralar talimat1m ve malumat1m d1§1n
dad1r. Arz ettigim sebeple vukua~gelmi§tir. Her zaman benden isten
~1§ ve talep edilmi§ olsayd1 derhal tediye edecegim muhakkakt1. Bu 
arada muhterem Ba§savc1 beyefendi Mtiste§ara hesaplar1n tutulmas1 
bak1m1ndan te§ekklirde bulundular. Bu cephenin bir' noktay1 tenvir 
edecegi cihetle bilhassa §imdi .Ahmet Salih b'eyin mlidafiininde temas 
etmesi bak1m1ndan faydal1 olacag1 kanaatindeyim. Bu hesaplar taraf1m
dan rtiyet edilmek 1~1n tutulmU§ ve muhafaza edilmi§tir. Benim emrti 
talimat1mla olmu§tur. Bu hesaplar evdeydi, muhafaza olundugunu ifade 
etmi§tlm.- ~im~i onun sureti vukuunu arzedecegim ki, hakikatler ve 
iyi niyetler adil vicdanlar1n1zda tebelltir etmi§ olsun. 

1955 senesinde Ahmet Salih Korur'a hesaplar1 topla eve g5~ 
ttirelimL orada bizi kimse rahats1z etmez, kolayca tetkik ederiz, 
dedim. ttakikaten o gtinlerde Ahmet Salih Korur hesaplar1 bir bavula 
doldurarak eve gottirdli.Fakat bir tlirlti geni§ ve asude bir zaman 
bulup bunu tetkik edemedik • .Ancak; olduru gibi muhafaza ettik, tetkik 
etmek ic;in. E§im zaman zaman hat1rlatt1, Mliste§ar1n ge~irdigi evrak 
bevulu duruyor diye. Kendisine her sefer+nde iyi muhafaza et, tetkik 
edecegiz, mtihim evrak var iginde dedim. I§te boyledir ki, ilk gtinden 
itibaren hesaplar santimi santimine tutulmu§ ve muhafaza edilmi§tir. 

Parkotel masraflar1na gelince;· bunlar §ahsen ikametimi 
istilzam edecek masraflar olmaktan gok uzakt1r. Hususi Kalem Mtidtir 
ve Muavinlerinden, Emniyet memurlar1 ve §oforlere kadar ikamet mas
raflar1n1 ihtiva ettigi kadar Vekiller, Mebuslar, Devlet memurlar1, 
muhtelif dernek mensuplar1, he1etleri, yerli. ve yabanc1 basin mensup~ 
lar1 ve yabanc1 devlet adamlar1na var1ncaya kadar yemek ve ziyafet 
masraflar1n1 ihtiva eder.Ve bunlar1n heps! vazife ve s1fat1m1n bana 
tahmil ettigi temas ve mtinasebet tesisi ihtiyac1 ve ltizumunun neti
celeridir. 

Muhterem Reis Beyefendi, 300 - 500 lira cep har~l1g1 iste~ 
mi§im, arzetmi§tim.Bendeniz paraya k1ymet veren bir insan olmadim. 
300 ~ 500 lira cep har~l1g1 istemi§ olmam sozlerine kar§l §U kadar1n1 
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soylememe mlisaade buyurunuz. Ankara'da eskisinin yerine ev yapt1rdi.m, 
bunun in§aat1 955 de ikmal olundu. Be§ sene kiraya vermedim, bo§ 
kald1. 960 da bakt1m harap oluyor, y1ll1g1n1 8~.ooo liraya kiraya 
verdim. Halbuki Mebusluk tahsisat1m ve emeklilik maa§1m1n ctimlesinin 
b1r y1ll1k tutar1 55.ooo lira civar1ndad1r. Yine bu ev be§ y1l bo§ 
kald1g1na gore, be§ y~ll1k k1ras1 ~00 bin liran1n Ustlindedir. Ben 
200 bin liray1 yak1nlar1ma sarfetmi§im. Nihayet serbest olsayd1m, 

·senede iki U9 ay ~iftligimin i§ine nezaret etmi§ olsayd1m, y1lda 
temin ed*ecegim gelir elbette bir misli fazla olurdu. ~u maruzat1tnla 
orttilli Hdenele el atm1§ bir insan olmad1g1m1 ifadeye 9al1§1yorum. 
Bu ortlilU odenegin sarf1 hususunda bir hata ileri sUrlilebilir.Fakat 
bir pardesli ve 300 ~ 500 liral1k cep hargl1g1 kaderin bana reva 
gHrdU~U ac1 tecellilerdendir. 

Tam ve noksan bu mlida faam1. derin hukuk ve en gin tecrtibe,. 
lerinizin tamamlayacag1na kaniim. Bu yolda V1cdanlar1n1z1n sahabe
tine s1g1n1yorum. Su~um yoktur, Reis Beyefendi ve Muhterem Hakimler •• 

BA~KAN - ~imdi va k1 t kalmad1, duru.§malara saa t 14 de devam 
edecegiz. 

KAPANMA SAA Ti: 12. 20 

0 N B i R i N C i 0 T U R U M U N 

(10/1/1961 Sal1) 

AQ1lma saati : 14.oo 

(Devam1) 

BA~KAN - Ahmet Salih Korur, sizin mtidafaan1za kalm1fJt1. 
DilekQe halinde mi vereceksiniz ? 

SANtK AHMET SALIH KORUR • Evet, dilekge halinde de vere• 
, oegim. Yaln·1z, mUdafaam iki k1s1mdan mlirekkep olacakt1r. Birinci 

k1sm1 a~1kt1r, ikinci k1sm1 d~ gizli oturuma ai ttir. Gayet k1sa 
olan birinci k1sma ait mtidafaam1 okuyacag1m. D1gerin1 de okumadan 
yaz1l1 olarak takdim edecegim. 

Yalniz mtidafaama ba§lamadan evvel ~unu arzetmek isterim 
ki, Awkat1m1n hukukl.' olan konu§mas1na ekliyecek bir mt.italaam yok
tur. Yaln1z orda bir hususa i§aret etmek istiyorum, i~tirek bak1~ 
m1ndctn dli§Unoeni z nedir ? Buyurmu§famuz. Ben §U mtita1a·ay1 ilave 
etmek istiyorum.Benim her hangi bir §ekilde i§tirakim, §U bak1mdan 
mevzuuba{lis olamayaca~t1r kana-a t1nday1'E• QtinkU 1 orttilU. odenek tize-.. 
rtnde mUdafaamda da k1saca te~as edecegim, ben1m s1fat1 memuriyetim 
dolay1siyle, hi~ bir gtina selah1yet1m yoktur. Bu ortlilti odenegi 
benim kulland1g1m gibi, her hangi bir memur vas1tasile de aaman1n 
Ba§vekili kullanabilir •.. B1naenaleyh1 daima emir almak ve emri yerine 
getirmek mevkiindedir. Orttilli odenege vaz1Ulyed olan kimse, bu 
1 tibarla i§tirakim olmas1 ••• 

" B.A§K.AN - Bir memurun ya21nda gayri mes'ul ~irisi bulunur, 
mesela resm1 bir varakada sa~ekarl1k yap1l1r. Resm1 varakay1 ancak 

I 
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bir memur tanzim edebilir. Fakat bir gayri ats'ul de memurla i~tirak 
halinde olarak bir harekette bulunursa t1pk1 memur gibi ceza alabi.,. 
lir. Sizin de orttilti odene~in sarf1 hususunda hig bir yetkiniz yok~ 
tur. Tek ba§1n1za i§leseydiniz, olmazd1, zimmet olamazd1.Fakat ortlir.:w 
lli odenegin sarf1na mezun bir kimseye i§tirak halinde bulunulursa 
o vakit mevzuubahis olabilir. Bunu o~un i~in soylemi~ oluyorum. 

(San1k Ahmet Salih Korur, yaz1l1 mtidafaas1n1 okudu.) " 

BA~KAN - San1k Ahmet Salih Korur 10/1/1961 -tarihli iki 
k1t'a dilek~esini verdi ve mlindereeat1n1 sozlti olarak tekrar etti. 

Geregi gorli§tildli: 

Dasya incelenip gereken karar haz1rlanmak Uzere duru§man1n 
26/1/1961 Per§embe saat 9,30 za b1rak1lmas1na oybirligiyle karar 
verildi. ~ 

KAPANMA SAA Ti: ll+, 15 
:~:mw-a'.W"a'"'tl-.w..._._~,. 
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ONiKiNCi OTUBUM 

(26/1/1961 Per§embe) 

A~1lma saati: 9,30 

Di van1 Ba§kan1 
" ltyesi 
" " 
" " 
" n ,, n 

" " 
" " n " 

" Ba§savc1s1 
" " Yard1mc1s1 
" 
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Salim Ba§ol 
Selman Yortik 
H1fz1 Ttiz 
Hasan Gtirsel 
Nahit Sa~l1oglu 
Adil Sanal 
Ali Dogan Toran 
Na hit Ha tipof'lu 
Mehmet Qokgtiler 

Al tay Omer .. Egesel 
Fahrettin Ozttirk 
Faruk Siret Degermen 
Salim Ertem 
Orban Erdogan 
Stileyman Ta§ar 
Ni ya zi K1rdar 
Necdet Dar1c1o~lu 
Servet Ttiztin 
Tur gut Ltileci 
Avni Yurtsever 
Ahmet Bayrak 

Necmi En.er 

· ~ BA~KAN .,. San1klar getirildiler, bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar, mtidafiler haz1r.A~1k olarak duru§maya devam olundu. 

Kurul degi§tiginden eski tutanaklar okundu. 

Dosya tetkike kalm1§t1, tetkikat ikmal edilemedi onun 
_igin duru§may1 b1rakacag1z. 

GEREGi GORtt~ itriott: 

Tetkikat ikmal edilip gereken karar haz1rlanmak tizere duru§•&•' 2/2/1961 Per§ embe saa t 9, 30 za b1rak1lmas1na oybirligi ile 
kerar verildi. 

KAPANMA SAA Ti: 9, 40 
Wt91-.~"311..._":'9,_,_.._W"!9--::W 
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o~E_<;tiN CV O'IDiUM' 

( 2/ 2/1961 Pertembe) 

~~~~~ sa~ ti i.9, 30 

i~ YtikS ek Ada let Di van1 Ba§kan1 Salim Ba~ol 
2m " t1 " Uyesi Selman YorUk 
l- " tt " " R1 za Tun~ 
l+- " " " " • Abdullah ttner . 
5,,. " u " " H1fz1 Ttiz 
6- " " tt " • Hasan GUrsel • 
7- ti " " " Na hit Sa ~l1oglu 
s- tt tt " 11 Cahit Ozden 
9- tt " " " • Adil Sanal . 
1) " " " Ba§.savc1s1 • Altay ~mer. Eges~l . . 
2) n " " n Yard1mcis1 • Fahr~ttin {)zttirk • 
3) " " "" " 

,, 
: Faruk Siret Degermen 

l+) n " " " " • Salim Ertem . 
5) "" n " " " . Orhan Brdogan . 
6) " " " " " • Stileyman Ta§ar • 7} " " " " " • Ni ya zi K1rdar . 
8) " " " " " Need et Dar1c1oglu 
9) " " "" " " Servet TUzUn 
10) " " " "" '"' Turgut Ltileci 
11) " " " " " . Avni Yurts ever . 
12) " " " " " Ahmet Bayrak 

ZIB!T ~ TiBi • . . . • • • . . . • • • • . . . ~akir Doganay 

BA~KAN ~ San1klar getirildiler., bagl1 olm1yarak yerlerine 
al1nd1lar. Mtidafiler haz1r. A~1k olarak durU§maya devam olundu. 

Kurul degi§tiginden ge~en tutanaklar okundu. 

Mtidafilerin yoklamas1: 

San1k Adnan Menderes mUdafileri: Burnan Apayd1n (Yok), 
Orban Apayd1n (Yok), Talat Asal (Burada), irtugrul Ak~a (Burada). 

San1k .Ahme t Salih Korur rntida filer! : ikrem Korku t (Yok.), 
Orban ~zen~ (Burada). 

Adnan Menderes l 
'\. 

Kararnameye Bilirki§i raporundan dikkata §ayan kalemler 
al1nmi§t1 ve sorgular s1rasl,nda bu kalemle:r r?ize okunmu§tu, t.ir 
diyeceginiz var m1 diye sorulmu§tU~i~as hakk1nda tetkikler yaparken 
btitlin cetveller Divanca gozden ge~irildi. Bu cetvellerden mesela 13 
numaral1 cetvelde iki kalem, kararna~edeki kalemlerden daha d1kkata 

• 
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~ayan gortildtigti i~in soruyorum: 

7/3/959 tarihinde Daire ve Ktl§k mlistahdemlerine ugak kazas1 
ltefareti olarak 18.200 lira verilmi§, ortUlU odenekten nas1l verile
bilir ? 

SAN!K ADNAN MENDERES ,. Bilfniyorum nas1l oldugunu Reis beye-=-. 
fendi, Mliste§~r beyden soral1m. · 

BA§ KAN ... Bilmiyorum, soral1m diyor. Boyle ug~k ka zas1n1n 
kefareti olarak 18.000 klisur lira ?/3/1959 tarihinde Orttilli odenek
ten odenmi§tir. 

SANIK AHMEI SALiH KORUR - Defterde yaz1l1 oldugu §ekilde 
Odenmi§ oldUgU B§ikarglr• u 

BAQKAN ,. Miktar 1 tibar1 ile fazla oldugu ic;in .Adnan Menderes 1 

in 1 zni ile olur degil mi ? 

SANIK .AHMET SALiH KORUR - Mtidafaamda da bu ciheti arz ettim. 

'BAGKAN ~ f ani ile olmas1 icap eder. 18.000 ktisur liray1 
verebilir misiniz haber vermeden ? 

• • A 

SANtK AHMET SALIH KORUR - Imkan yoktur efendim. 

BA~KAN ~ Sonra yine ayn1 ••• 13 numaral1 cetvelde, 10/8/1955 
tarihinde Mtikerrem Sarol'un mlitalaas1 Faliha'ya 1500 lira verildigi 
gorlilmektedir. Buna kar§l ne diyorsunuz ? 

SANIK ADNAN. MENDERES - Beyefendi, bu 18 bin lira ile §imdi 
gec;en 1500 liradan kat'iyen malumat1m yoktur. Ancak o g.Unlin §Brtlar1 
i~inde anla§1l1yor ki; bu masraf yap1lm1§tir. Fakat bunun hakk1nda 
emir v·erdigimi veya ba§ka malumat1m\ oldugu hususunda bir §eY soyliye
cek olursatn yanl1.§ soylemi§ olurum.Bu Faliha, han1tna verilen para da 
muhakkak ki, doviz olarak verilmi§ olacaktir• 

BA~K.AN ~ Ortlilti Odenekten o~tin~ para verilebilir mi i Diyor~ 
sunuz ki, benim kendi paralar1~ da vard1. ~u halde bunun ~ahs1 para~ 
n1zdan verilmesi icap ederdi. Ortlilti odenekten odlin~ para verilebi
liyor mu ? 

SANIK~~DN.AN MENDERES '* Efendim, Ba§vekaletin bir kontenjan1 
olacakt1r. Vekalet bazen kar~1l·1g1 Ttirk paras1ndan odenmek lizere 
zaruri gordtigli hususlarda veriyordu zannediyorum. 

BAGKAN ~ iadesine d~ir bir kay1t yok, gitmi§• Bunu maluma
t1n1z olsun diye soyledim. 

A Esas hakk1nda yap1lan tetkikle~ s1ras1nda Orttilli Odenegin 
kanun1 mahiyeti lizerinde Divanca tekrar 'duruldu. Cetveller ve cet, 
vellerdeki ·kalemler birer birer ele al1nd1. Hangisinin maksada uygun 
olarak sarfedilmi§ oldugu, hangisinin va zifeyi suistimal te§kil ede
cek § ekilde usulsliz sarfedildigi ve hangisinin zimme t te§kil edebile .. 
cegi teker, teker gozden ge <;irilmek suretiyle tesbi t edildi. 
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Buna gore San1k Adnan Menderes 11n en son sozU soruldu: 

Ba§ka bir diyeceginiz ? 
A 

SAN1K ADNAN MENDERES - ~imdiye kadar olan maruzat1ma ilave 
edecek bir §eY yoktur. 

BA~KAN ~ San1k Ahmet Salih Korur 1 dan son sozU soruldu: 

SAN!K AHMET SALIH KORUR ~ Hay1r yoktur efendim. 

BA~KAN , Geregi gorU§Uldti: 
A 

Esas1n 21 n~mar~s1nda kay1tl1 bu davan1n, 1 Esas 
say1da kay1 t11 Anayasa 'y1 ihlal davas1 ile birle§ tirilmesine 2/2/1961 
'tarihinde oybirligi ile karar verildi. 

KAP ANMA SAA Ti : 9, l+; 
~ ..... ,., .......... --:W .. ""!W-:9 .. 

!ab1 tlari. Yazan ve Teksir Eden: 

YUSUF BA~.ALAN 
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